TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/132-51/2010.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
december 10-én (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
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt
képviselők
Dr. Imre László jegyző, Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadó, Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Ihász József – Építéshatósági Csoportvezető, Hársfalvi József
Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető, Szabóné Szakács
Judit – Általános Igazgatási Irodavezető, Papp Zoltán Tamás –
főépítész, Tóth Mária – oktatási referens, Ughy Jenőné –
Okmányiroda vezetője, Ihász József – Építéshatósági
Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária – Hatósági
Csoportvezető, Dénes Emil – Adócsoport vezetője, Fülöp Jánosné
– Pénzügyi Iroda munkatársa, Kertész Márton – informatikus,
Vasáros Nikolett jegyzőkönyvvezető
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Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dobó Zoltán – a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagja, Szollár Gyula – Széchenyi
István Szakképző Iskola igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc – a
Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Bajner Imre – Tapolcai
Általános Iskola igazgatója, Kárpáti Imre – Tapolcai
Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Kollár József – DRV Zrt.
képviselője, Hepp Tamásné – Pedagógus Szakszervezet elnöke,
Némethné Tóth Judit – Nevelési Tanácsadó munkatársa, Dr.
Varga István – Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatója, Péni Béla – Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója, Varga
Tiborné – Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatója,
Rédli Károly – Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, Cseh Diána –
Tapolca Kft. sportszervezője, Kiss Zsolt – MB Balaton Kft.
ügyvezető igazgatója, Starcsevics Lajos – Tapolcai Önkéntes
Tűzoltó Köztestület tagja, Buti Gergő – Tapolcai Önkéntes
Tűzoltó Köztestület tagja, Gerald Trümper – meghívott vendég
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Néhány fontosabb eseményt szeretne bejelenteni. A héten a
szerdai napon a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hívta össze a
kolontári és devecseri vörösiszap-katasztrófában részt vett egységeket, tűzoltókat,
önkéntes testületeket, hogy megköszönjék a munkájukat. Ez alkalomból sok
szeretettel köszönti a helyi önkéntes tűzoltó egyesület két résztvevőjét, akik szintén
kitüntetésben részesültek. A héten volt a Köztestületi Tűzoltóságnak a közgyűlése is,
ahol ezt az elismerést határozatban megtette, a Képviselő-testület is szeretné kifejezni
köszönetét a teljes állomány részére, akik Devecser és Kolontár körzetében a
vörösiszap-katasztrófa mentési, kárelhárítási munkáiban részt vettek, és ott
helytállásukkal Tapolca város hírnevét öregbítették. Szívből gratulálnak az ott
helytállóknak. A megyei kitüntetést is elhozták magukkal, amit ott kaptak.
Császár László polgármester az elismerő oklevelet Starcsevics Lajosnak és Buti Gergőnek, az
önkéntes tűzoltók képviseletében átadja.
Császár László polgármester: Dr. Völner Pál államtitkár úr aláírásával Tapolca Város
Önkormányzata 2010. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap legjobb
szervezői díj nyertese lett. Felolvassa azt az elismerést, amit ott elmondtak róluk:
„Tapolca példaértékű Mobilitási Hét program megvalósításáért az oktatási
intézmények széleskörű bevonásáért, a városban idén megvalósított állandó
intézkedésekért, amelyeknek része volt a városon keresztülhaladó új kerékpárút
kijelölése, gyalogosövezet kialakítása, gyalogosközlekedés fejlesztése, új
gyalogátkelőhelyek
létrehozása,
a
belvárosban
forgalomcsillapító
és
sebességcsökkentő intézkedések. A díjat Rédli Károly úr vette át a héten. Úgy
gondolja, hogy szép elismerés ez a város részére. Szintén a héten volt a Hunguest
Hotel Pelionban a Göllesz Viktor ösztöndíjak átadása, mely az ÉFOÉSZ
szervezésében került megrendezésre most már hetedik alkalommal. Eddig mindig a

3
parlamentben került erre sor, és úgy gondolták az országos elnökség résztvevői,
hogy ezúttal vidékre is lejönnek. Első ízben Tapolcát választották ez alkalomból,
amiben nagy szerepe van az ÉFOÉSZ alelnökének, Horváthné Somogyi Ildikónak is.
Ez alkalomból több megyei kitüntetést is átadott, a Fogyatékos Ügyért a Veszprém
Megyéért kitüntetést adományozták, melyet a Veszprém Megyei Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítők Országos Érdekvédelmi Szövetsége döntése
alapján a Fogyatékos Ügyért kifejtett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül kapott.
Ebben részesült Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó. Szívből gratulál neki.
Császár László polgármester az elismerő oklevelet Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadó részére átadja.
Császár László polgármester: Ugyanebben a kitüntetésben részesült Trümper Gerald
úr, aki munkalehetőséget is biztosít a fogyatékosoknak. Szívből gratulál neki is.
Császár László polgármester az elismerő oklevelet Trümper Gerald részére átadja.
Császár László polgármester: Kitüntetésben részesül Bognár Ferenc, a Szász Márton
Iskola igazgatója is. Szívből gratulál a kitüntetéshez.
Császár László polgármester az elismerő oklevelet Bognár Ferenc igazgató részére átadja.
Dr. Imre László jegyző: Még egy kitüntetést átadott az ÉFOÉSZ a Tapolcán
megtartott rendezvényén. Ugyanezt a magas kitüntetést adományozta Tapolca Város
Polgármesterének, Császár László polgármester úrnak az eddigi munkájának az
elismeréséért. Ez alkalommal Tapolca Város Önkormányzata, valamint a
Polgármesteri Hivatal nevében szeretne gratulálni egy emléklappal.
Dr. Imre László jegyző és Horváthné Németh Edit alpolgármester az elismerő oklevelet
Császár László polgármester részére átadják.
Császár László polgármester: Elmondja, hogy napirend előtt a polgármester és az
alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, illetve a lejárt határidejű határozatokról
lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
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 12 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.
Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő
jelenlétével határozatképes. December 8-án érkezett Rig Lajos képviselőtársuktól egy
sürgősségi indítvány, amelyben arra kérte, hogy egy előterjesztést vegyen fel

4
sürgősséggel a napirendek közé, amely egy felterjesztési jog gyakorlása lenne a 2011.
évi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyában. Az SZMSZ-ük szerint erre
lehetősége van a képviselőnek. Képviselő úr írásban meg is tette ennek az
indokolását. Ezt minden képviselő társuknak az ülés előtt kiosztották. Rig Lajos
képviselőtársát kérdezi, hogy kíván-e kiegészítést tenni a sürgősségi indítványhoz?
Rig Lajos képviselő: Amennyiben kérdés van, válaszol.
Császár László polgármester: Tehát erről most nem vitáznak, hanem arról
szavaznak, hogy egyáltalán napirendre kerüljön ez a kérdés. Az előterjesztéssel nem
ért egyet több ponton sem, de ez nem vita tárgya. Képviselő társait kérdezi, hogy
egyetértenek-e azzal, hogy sürgősséggel ezt a kérdést napirendre vegyék? Kéri, hogy
erről szavazzanak.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
5 ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
15/Ü/2010. (XII.10.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Rig Lajos képviselő sürgősségi
indítványának tárgyalását – a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat
módosításának felterjesztése tárgyában – nem
támogatja.
Császár László polgármester: Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot nem tárgyalják.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra
azzal a módosítással, hogy Vegyes ügyek keretében „Pályázat benyújtása: Hátrányos
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétele”,
illetve a „Tapolcai használtcikk-piac működése” című előterjesztéseket a Képviselőtestület napirendi pontjai közé vegye fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.

16/Ü/2010. (XII.10.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai nyilvános ülésén a meghívóban
szereplő
napirendeket
tárgyalja
azzal
a
módosítással, hogy Vegyes ügyek keretében „Pályázat
benyújtása: Hátrányos helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvétele”,
illetve a „Tapolcai használtcikk-piac működése” című
előterjesztéseket vegye fel:
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NAPIREND
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről
szóló
rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2/A) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról szóló beszámolója
2/B) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester
3)

2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi
díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)

A
szociális
és
gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)

A temetőkről és a temetkezésről szóló
16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

7/A)Tájékoztató a lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról
7/B)A nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának megállapítása 2011. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
8)

Raposka
Község
Önkormányzatával
szociális alapszolgáltatások biztosítására
kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
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9)

Tapolca városban helyi menetrend szerinti
autóbuszos
személyszállítás
közszolgáltatásának
ellátására
kiírt
pályázat értékelése (A pályázat értékelése
miatt az előterjesztés a bizottsági ülésen
kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Az önként vállalható közoktatási feladatot
ellátó intézmények átadása a Veszprém
Megyei Önkormányzat részére
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) Tapolca
Város
Testnevelési
Sportkoncepciója 2011-2015.
Előterjesztő: Császár László polgármester

és

12) A 2011/2012. nevelési évben indítható
óvodai csoportok, a 2011/2012. tanévben
indítható
osztályok,
tanulócsoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
13) Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
biztosítása 2011. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
14)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

15)

Tapolca Város Polgármesteri
köztisztviselői
részére
teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

Hivatala
kiemelt

16) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati
tulajdonba
átadott
ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

7
VEGYES ÜGYEK
-

Pályázat benyújtása: Hátrányos helyzetű
tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában való részvétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

-

Tapolcai használtcikk-piac működése
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A 2010. február 15-én elfogadott költségvetésüket
többször módosították. A mostani előterjesztésben a január 1-től november 30-ig
terjedő időszakban bekövetkezett pályázati és egyéb pénzeszközök többletbevétele,
valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás van végigvezetve. A
végeredménye ezzel a módosítással a költségvetésük 4.906.865.000.- forint összes
bevétellel és kiadással zárulna. A lényeges szempont, hogy a plusz bevételeiket a
tervezett hitelfelvétel csökkentésére állították be, így a mostani módosítással a 60
millió forintos működési célú hitelt irányoznak elő az év végéig, amit reményeik
szerint nem fognak igénybe venni, tehát ebben az évben is meg tudják működési
hitel nélkül oldani a költségvetésüket. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
21/2010. (XII.13.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2/2010. (II.15.) Kt. rendelet
módosításáról
szóló
rendelet-tervezetet
elfogadja, és 21/2010. (XII.13.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

2/A.

Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed
éves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A törvény szerint a háromnegyed éves gazdálkodásról
beszámolót kell készíteni, amit a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A
költségvetésüket szeptember 30-ig, június 21-én és augusztus 13-án módosították.
Megállapítható az előterjesztésből, hogy az első félév gazdálkodása során a
működőképesség biztosított volt, kötelező és önként vállalt feladataikat teljesítették.
A város működése zavartalan volt. Az előterjesztésben az elmúlt időszak eseményei,
ehhez tartozó pénzügyi vonzatok kerültek bemutatásra. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatokat polgármester úr által megfogalmazottakkal együtt
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
háromnegyed éves beszámolóról szóló határozati javaslatot.

9
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
148/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Tapolca
város
2010.
évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes
szabályokról
szóló
rendelet
háromnegyedéves végrehajtásáról készített
beszámolót elfogadja.

2/B.

Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A törvény szerint választási évben, december 15-ig kell
a következő évi költségvetési irányelveket megfogalmazni. Ismert előttük a
költségvetési törvény tervezete. Ebben vannak meghatározva a kormány által
megfogalmazott prioritások, ezek figyelembe vételével kell meghatározniuk a
következő évi költségvetésüket. Az előterjesztés mellékleteiből látszik, hogy a
normatívák hogyan változtak, és az önkormányzat a jelenlegi mutatószámok alapján
ebből mennyit kaphat. Látszik, hogy kb. 777 ezer forinttal kevesebb az állami
normatíva, amit kaphatnak a jelenlegi számok alapján. Változás várható a
közfoglalkoztatásban, a sport és egyéb kulturális feladatok címén valamennyivel
többet kaphatnak. Ennek eredményeként fogalmazták meg azt a prioritási sorrendet,
hogy a következő évi költségvetésnél mik azok a feladatok, amit nekik a költségvetés
tervezésénél figyelembe kell venni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
ülésén már tett egy módosítást előterjesztőként, amit a 10. napirendi pontba szeretne
felvenni, ami ugyan a szöveges részben említésre kerül, de kerüljön be a prioritások
közé: Az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel egészségipari fejlesztés előkészítése,
megvalósítása, a kórházi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan termálvíz és a
gyógybarlang adottságainak kihasználásával. Ez lenne a 10. pont a prioritások
között. Ezt a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta. Képviselő társait
kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
Lévai József képviselő: Általában ez a napirendi pont simán le szokott menni, szinte
technikai jellegűnek tekintik, hiszen egy kötelező elem, amit előkészítés gyanánt meg
kell tenniük ahhoz, hogy a következő évi költségvetést meg tudják fogalmazni,
illetve a tervezési munkának megadják azt a vázát, ami alapján ez elkezdhető. Sokat
tudtak arról beszélni, hogy a politika mennyire tud hiteles lenni. Úgy gondolja, ma
éppen bizonyosságát teszik annak, hogy a politika ott tudja elveszteni a hitelességét,
amikor az üggyel kapcsolatos álláspont az attól függ, hogy éppen ki hol ül.
Összességében elmondható – amire képviselő társa indítványa is szólt. Hogy 2,7%-os
gazdasági növekedéssel számol a kormány a következő évben, és viszonylag
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alacsonynak mondható 3,5-%-os infláció mellett, tehát ez egy pozitív képet vetít
eléjük. Ennek ellenére országos szinten az önkormányzati szféra kevesebbet kap a
tavalyi évhez képest, ami katasztrofális. Bőven megérte volna, hogy azzal az
előterjesztéssel foglalkozzanak. Mindenképpen üdvözlendőnek tartja, hogy a
következő költségvetést úgy kívánják megtervezni, hogy a lakosságot érintő, illetve a
helyi vállalkozásokat érintő adók tekintetében nem kívánnak változtatni, nem
kívánják továbbterhelni a lakosságot. Azokkal a célokkal is egyet lehet érteni, amik
megfogalmazásra kerültek, mint a következő évben megfogalmazott célok. Azt is
örömmel vette tudomásul, hogy vannak bennük olyan előremutató célok is a
kötelező feladatokon kívül, ami talán Tapolca város fejlődésének is motorja lehet, ha
sikerül megvalósítaniuk. Azt gondolja, hogy negatívan kell érzékelniük a következő
évet tekintve, hogy az „Út a munkába” program ez év december 31-ével megszűnik,
bár az anyagban van említés téve arról, hogy a következő évben ennek új formája
lesz, durván hasonló feltételek mellett, anyagi szempontból, de azt, hogy ezt mikor
tudják elkezdeni, az elég bizonytalan, hiszen még a szükséges törvényi
szabályozások nincsenek meg. Ez annak a körnek, akik ebben érintettek voltak,
jelentős hátrányt jelent, és az önkormányzat is meg fogja ezt érezni. Összességében
azt gondolja, hogy a politikai megjegyzésével együtt támogatandónak tartja azokat a
célokat és tervezési szempontokat, amelyeket az anyag tartalmaz.
Császár László polgármester: Ami megfogalmazásra került a közfoglalkoztatás
kapcsán, arról jövő héten lesz egy tájékoztató, amit a helyi Munkaügyi Központ
vezetője hívott össze a kistérség irodaépületébe. Most készülnek ezek a felkészítő
anyagok. Tudomása szerint lesz egy átmeneti rendelkezése ennek a résznek, és egy
éles része is. A folyamatosságot megpróbálják biztosítani ez ügyben, hiszen nekik is
vannak áthúzódó szerződéseik függetlenül attól, hogy december 31-vel minden ilyen
jellegű szerződés meg fog szűnni. Az önkormányzat is ott lesz ezen az egyeztetésen.
A sürgősségi előterjesztéssel nem tud egyetérteni abban, ahogyan az
megfogalmazásra került, és annak nem tud előterjesztője lenni. Azok az ismérvek,
amelyeket a jelen előterjesztésben irányelvekként megfogalmaztak, azok
tényszerűek, helytállóak, semmilyen jellegű politikai fennhangja ennek nincsen.
Nyilván vannak területek, ahol csökkenés van, de ez elsősorban nem a normatívacsökkenés, hanem a mutatószámok csökkenéséből adódik, hiszen csökkenő
gyermeklétszám mellett kell az intézményeiket fenntartani. Van néhány terület, ahol
erősödtek a normatívák. Ezekkel az irányelvekkel tartható lesz az önkormányzat
költségvetése. A kormányzati célok között is a jövő évben lesznek azok a strukturális
átalakítások, ami esetleg módosíthatja az önkormányzat költségvetését bizonyos
területen, de ugyanabban a struktúrában gondolkodnak a következő évben.
Sólyom Károly alpolgármester: Lévai képviselő úr észrevételéhez elmondja, hogy
azt világosan kell látni – és ezt a kormány is kimondja -, hogy a jövő évi költségvetés
az mindenképpen egy átmeneti költségvetés, ugyanis azok a pozitív fejlemények,
amelyek már láthatók a 2011. évben, azoknak az alapjai nem hosszú távra
megalapozottak. Elsősorban a különadók bevételére, a magánnyugdíj-pénztár
egyszeri bevételére gondol. Az az elképzelés, ahogy a médiákból hallják, hogy a
teljes rendszert át akarja gondolni az országgyűlés, és ebben mindannyiukat,
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személy szerint lebontva egyénileg is jelentősen fogják érinteni azok a változások,
amelyek mind az önkormányzatiság, mind az oktatás, egészségügy, a teljes rendszer
újragondolása, finanszírozása, feladat-meghatározások átcsoportosítása fog
végbemenni. Illés államtitkár úr szavaival élve elmondja, hogy nem az
önkormányzat feladata az az árvízi vagy belvízi probléma, ami Dél-Magyarországon
előjött. Ezt át kell csoportosítani, és jövő évben már az államnak kell
megfinanszíroznia. Előfordulhat, hogy az év különböző szakaszaiban nekik is az
általuk üzemeltetett oktatási, egészségügyi és egyéb intézményeiknél újra kell
gondolni majd a törvényi kereteknek megfelelően, amelyek az elkövetkezendő
időszakban születnek meg. Úgy látja, hogy talán ez az utolsó év, ami az elmúlt húsz
év rendszerében fog működni, és 2012-től teljesen új struktúrákkal fognak találkozni.
Erre kell a városnak is felkészülni. A 2011. évet illetően azok a kitörési pontok,
amelyek megfogalmazásra kerültek, kellő alapot adnak arra, hogy ne egy bábáskodó,
hanem egy prosperáló, értékeit felmutató város szinten kell nekiindulni a következő
időszaknak.
Császár László polgármester: Könyvvizsgáló urat kérdezi, hogy a napirendi ponthoz
kapcsolódóan kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nincsen kiegészíteni valója, az előterjesztés megfelel a
jogszabályi előírásuknak.
Császár László polgármester: Valamennyi előterjesztésük, mely Raposkát is érinti,
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete tegnapi napon megtárgyalta, és
egyhangú szavazati aránnyal megtárgyalta az előterjesztéseiket.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
149/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés tervezésének
irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság véleményével együtt megismerte, és a
tervezés alapjául a következő kiegészítéssel
fogadja el.
Az irányelveket 10. ponttal egészíti ki:
Az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel egészségipari
fejlesztés előkészítése, megvalósítása a kórházi
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szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a termálvíz és a
gyógybarlang adottságainak kihasználásával
Határidő:2010. december 15., illetve
folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
150/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
költségvetési
koncepcióban
megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli
Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi
részletes
költségvetési
előirányzatainak
kidolgozását.
Határidő: 2011. február 15., illetve
folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
3)

2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A következő év költségvetésének elfogadásáig is
működni kell a városnak. Két fő településőrnek december 31-ig biztosította az
önkormányzat a személyi és dologi kiadásokat. Még nem tudják, milyen lehetőségek
lesznek ezzel kapcsolatban a jövő évben, de ezt mindenképpen szeretné tervezni a
következő évi költségvetésben. A módosító indítványt az Ügyrendi Bizottság, illetve
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalt, hogy a Tapolca Kft.
részére legfeljebb 5 millió forint működési, likviditási költségekre biztosítson a város
előleget a 2011. évi költségvetés terhére. Jelen helyzetben olyan feszes a költségvetés,
hogy nem tudja biztosítani a működését, ezért lenne szükséges, hogy január és
február hónapban is megkapja az összeget. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot az ülésen
elhangzott kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az ülésen elhangzott kiegészítésekkel együtt 3 igen szavazattal, 6
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tartózkodás mellett nem javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdése nemcsak egy d),
hanem e) ponttal is kiegészülne?
Császár László polgármester: Csak d) ponttal egészülne ki.
Lévai József képviselő: Említve volt a településőr.
Császár László polgármester: A mindenkori költségvetés 1/12-ével az intézményeik
működnek. Mivel itt megszűnt egy pénzforrás, december 31-ig volt szerződésük, ezt
kívánják ebbe a január-februári időszakban is fenntartani. Még nem tudják, hogy erre
a közfoglalkoztatásra lesz-e pályázati forrás, de mindenképpen szeretnék fenntartani
a rendszert, mert jól működik. A Kft. ügyvezetőjével a héten volt egy megbeszélésük
a Kft. jelenlegi és várható anyagi helyzetéről, és látszott, hogy szükséges ez a pénz,
mert március végéig nem tudja kihúzni a rendelkezésre álló pénzforrásból. A
bevételeinek több, mint a fele az önkormányzati forrás.
Dr. Imre László jegyző: Az 1. § (3) bekezdésében szerepel.
Sólyom Károly alpolgármester: A Tapolca Kft. bevétele jelentős mértékben Tapolca
város támogatásától függ, hiszen a rendezvényei nagy részét, az önkormányzat
indukálja a Tapolca Kft-n keresztül. Ez ugyanolyan intézmény, mint a többi, akár
oktatási, akár egészségügyi intézmény, ahol természetes, hogy az első hónapokban,
amíg nincs költségvetés, a tavalyi év tényei alapján a finanszírozás biztosított. Ez
valamiért így alakult ki a Tapolca Kft. történetében. Ő inkább úgy fogalmazna, hogy
köszönetet kellene mondani az eddigi időszakban, hogy tudta finanszírozni januárfebruárban a működési költségeit, hiszen a költségek nagy része év elején is
jelentkezik, főleg a fűtés tekintetében, amely az intézményeit költségarányosan
megterheli. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ezzel a kiegészítéssel együtt
támogassa az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
22/2010. (XII.13.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és 22/2010.
(XII.13.) önkormányzati rendeletei közé iktatja
azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. § (1) bekezdése
d) ponttal egészüljön ki a következő
szövegrésszel:
d) Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca
Kft. közfeladat ellátását és működési költségeit
legfeljebb 5 millió Ft erejéig megelőlegezi a
2011. évi költségvetés elfogadásáig.
4)

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Köszönti körükben Kollár József urat, a DRV Zrt.
részéről. Minden év végén megkapják a következő évi díjemelésről szóló tervezetet a
cégtől. Az elmúlt időszakban is infláció alatti díjemelést sikerült elérni. Az
előterjesztés szerint a korábbi években már elfogadott kéttényezős díjra tett javaslatot
szeretnék támogatni, ami azt jelenti, hogy a 400.- forintos alapdíj az nem változna,
tehát az 2011. évben is változatlan maradna, és a változó a köbméterenkénti díj, a
290.- forint nettó összegről 299.- forint + ÁFA összegre emelkedne, ami 3,1%-ot jelent.
Az eszközhasználati díj, ami 32.- forint volt, 34.- forintra emelkedik, ez az általuk
visszaadott fejlesztésekre, és felújításokra kerül felhasználásra. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
23/2010. (XII.13.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 23/2010. (XII.13.) önkormányzati
rendelet
tervezetét
a
szennyvízcsatorna
szolgáltatás 2011. évi díjáról elfogadja, és
rendeletei közé iktatja.

5)

A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A rendelethez nem terv szerint kellett hozzányúlni,
hanem 2010. novemberében a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott, ahol a
bölcsődei ellátást és a normatívákat is vizsgálták. Felmerült az a probléma, hogy a
bölcsődéjüknek csak Tapolca város közigazgatási területére szól az engedélye, és az
ezen kívül felvett gyermekeket el tudja látni az intézmény, csak a normatívát nem
igényelhetik hozzá, ezért kell ezt a rendeletüket módosítani. Az IRM rendelet szerint,
ami a jogszabály-szerkesztésről szól, azokat is végig kell vezetni ezen a rendeleten.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Horváthné Németh Edit alpolgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a
bölcsődébe mostantól csak tapolcai lakóhellyel rendelkező gyermeket lehet felvenni,
tehát ez azt jelenti, hogy mind az állandó lakcímet, mind a tartózkodási helyet
elfogadja a rendelet e szerint. A rendelet tartalmaz még egy olyan kitételt, hogy ha az
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az önkormányzat, akinél állandó lakosként bejelentkezik a bölcsődébe, felvehetik, ha
kifizeti azt a költséget, mind a normatívát, mind Tapolca Város Önkormányzata által
kiegészítésként fizetett költséget annak a településnek az önkormányzata. Ilyenkor a
gyermek szüleit tájékoztatja a bölcsőde vezetése erről. Volt már erre példa egy
alkalommal, amikor ezt az önkormányzat megtette. A Képviselő-testület tudja, hogy
bizottsági hatáskörbe tartozik a gyermekek felvétele. Az intézmény részéről
felmerült egy olyan elképzelés, amelyet már továbbítottak jegyző úr és polgármester
úr felé. A következő évben megvizsgálják azt a lehetőséget, hogy ez kikerüljön a
bizottság hatásköréből, mert sokkal rugalmasabban lehetne kezelni a felvételeket
abban az esetben, ha az intézmény döntene a felvételekről. Január, februárban lesz
megint bizottsági ülés, nyári időszakban szünet van, és várni kell a felvételre a
gyerekeknek a következő bizottsági ülésig, és ezt rugalmasabban lehetne kezelni, ha
ott helyben történne a felvétel. A jövő évben szeretnének egy ilyen javaslattal élni az
önkormányzat felé.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
24/2010. (XII.13.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 24/2010.
(XII.13.) önkormányzati rendelet-tervezetet
elfogadja, és rendeletei közé iktatja.

6)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A temetőkről szóló törvény is előírja, hogy évente felül
kell vizsgálni a rendeletüket. A díjtétel 2006. óta változatlan. Az elmúlt időszakban
az urnafülkék és ezeknek az előállítása, legyártása már többe kerül, mint amennyiért
ezt átadják az igénybe vevőnek. Az árakat hozzá kell igazítani. Ez azt jelenti, hogy
40.000.- forintról 50.000.- forintra lenne emelve az urnasírhelyek ára, illetve az
urnafülkék 8.000.- forintról 10.000.- forintra kerülnének emelésre. A temetőbe való
bejárás kérdésköre a bizottsági ülésen is vitát gerjesztett. Ennek a kérdését a rendelettervezet jobban megpróbálja szabályozni. Kizárólag üzemeltetési céllal érkező
járművek, amiknek a köre pontosan meghatározható, hajthassanak be engedély
nélkül a területre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: A 14. § (6) bekezdésének számozása téves, tehát az az
(5) bekezdés. Kéri ezt javítani. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A bizottsági ülésen felmerült külső bizottsági tag részéről a
munkavégzés céljából történő behajtás kérdése a temetőbe. Ott jegyző úr ezzel
kapcsolatban tájékoztatta őket, és arra hívta fel a bizottság figyelmét, hogy miután
később még átnézésre kerül a temetőrendelet, az ügynek a szabályozása viszont
bonyolultabb, minthogy erről helyben döntsenek. Feladatként szabták saját
maguknak, hogy amikor ez újra napirendre kerül, akkor erre térjenek vissza, és saját
hatáskörben tegyenek javaslatot arra, hogy ezt a körülményt tekintsék át.
Dr. Imre László jegyző: A következő évben az I. negyedévben a temetőrendeletet elő
fogják készíteni, szakmai szempontból át fogják vizsgálni, és remélhetőleg az I.
negyedévben a bizottsági ülésen felmerült kérdések, illetve más egyéb szakmai
kérdések kapcsán is a bizottság, illetve a Képviselő-testület elé fog kerülni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
25/2010. (XII.13.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésekről
szóló
25/2010.
(XII.13.)
önkormányzati
rendelet-tervezetet elfogadja, és rendeletei közé
iktatja.

7/A.
7/B.

Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2011.
évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
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Császár László polgármester: A tájékoztató azért kerül ide, hogy mindenki előtt
világos legyen, hogy 2011. évben sem szeretnék a lakások bérleti díjához
hozzányúlni. Utoljára 2008-ban kerültek módosításra a lakásbérleti díjak. Az
előterjesztésben is szerepel, hogy elég nagy kintlévőségekkel rendelkezik ez a része
az önkormányzatnak, és mutatja, hogy további díjemeléssel ez csak rosszabb lenne.
A jelenlegi gazdasági körülmények között ez a bérleti díj tartható. Az előterjesztés B)
része a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szól. Az elmúlt két évben
kétszer is csökkentették az árakat. Azért, hogy ne legyen keveredés ez ügyben, a
mostani javaslat erre a 2009-es árra próbálja meg fixen beállítani, tehát ez lesz a
kiinduló pont. Ez 2011. december 31-ig lesz érvényes, és ez lesz az alapára a
bérleményeiknek. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló tájékoztatót
egyhangúlag, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról
szóló határozati javaslatot 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Bognár Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább
munkáját.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szalkai Zsolt képviselő: A tartozásokkal lenne kérdése a Városüzemeltetési és
Műszaki Iroda, valamint a Városgazdálkodási Kft. vezetői felé. Vizsgálja-e az
önkormányzat vagy a bérbeadó, hogy az a bérlő, aki dolgozik, akár alkalmi
munkavállaló, akár gyári munkás, közmunkás, tehát tesz valamit legálisan saját
helyzetének javítása érdekében? Milyen eszközökkel tudják segíteni lakhatási
költségeinek csökkentésében? Megfelelő módon tájékoztatják-e az előbb felsorolt
érintetteket? Sajnos a tapasztalatuk az, hogy aki a munka világában keres
boldogulást, az a segélyezési rendszerben járatlan. Egy-egy különösebben nehéz
anyagi helyzetben, vagy egzisztenciális anyagi helyzetbe került ember nem tudja,
hogy kihez kell fordulnia. Ugyanakkor aki a lomizás, seftelés, falopás, ügyeskedés
világában járatos, az sok esetben jobban ismeri a magyar segélyezési rendszert, mint
az önkormányzati tisztségviselő. Kérdése, hogy ha valaki jelentős összeggel tartozik
a bérleti díj címén, akkor folyamodhat-e bármilyen módon újabb bérlakásért, esetleg
családjából valakinek a nevében tud-e újabb kárt okozni a városnak, vagy a közös
vagyonnak?
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Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 12 fővel folytatja
tovább munkáját.
Dr. Imre László jegyző: Ha konkrét adatokra van képviselő úrnak szüksége, akkor a
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda, illetve a Városgazdálkodási Kft. igazgatója tud
erre választ adni. Úgy tudja tájékoztatni képviselő urat és az ebbe a körbe tartozó
polgártársakat, hogy mindenki saját ügyének ura. Azok az esetek, amelyeket a
hivatal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai elé kerül, minden
esetben szociális munkások, illetve a hivatal köztisztviselői elmondják, hogy milyen
lehetőségek állnak nyitva előtte, milyen segélyekre, milyen munkaprogramokra
jelentkezhet, és milyen módon tudja a nehéz helyzetét könnyebbé tenni. Ebbe a
gyakorlatba hozzátartozik, hogy több esetben Tapolca Város Polgármestere egyedi
szociális, tehát egyszer nyújtandó szociális segélyeket is ad annak érdekében, hogy
ha van arra esély, hogy munkához jutás, családtag munkába járása, tehát hogy
bérletet tudjon venni, ilyen problémákkal jelennek meg a polgártársak a fogadóórán.
Sok esetben egyszeri segélyre lenne ahhoz szükség, hogy munkához jussanak. Ezeket
a segítségeket az önkormányzat, vagy Tapolca Város Polgármestere megadja, illetve
ami a jogszabály szerint járó szociális támogatások, illetve közmunkaprogramban
való részvételt illeti, a kollégái minden esetben elmondják ezeket a dolgokat. Aki
ezzel élni akar – tapasztalata szerint – részben sikerre tudja az ügyét vinni. Annyira
összetett és bonyolult gazdasági helyzetben vannak egyes családok, hogy ez
önmagában nem biztos, hogy segítség lesz. Olyan lakbér és közüzemi vagy egyéb
tartozásokról van szó, hogy a család egy tagja tud csak keresethez jutni, és az az egy
kereset valószínűleg a létfenntartáshoz, tehát az élethez alapvetően szükséges
élelmiszer, gyógyszer beszerzésére kerül sor, és az az adósságtömeg, amiről
beszélnek, az sajnos nem csökken. A válasza az, hogy mindent megtesznek annak
érdekében, hogy segítséget tudjanak nyújtani, illetve a szükséges tájékoztatást
megadják. Az egy másik kérdés, hogy minden egyes házba bekopogni nem tudnak,
és nem is szabad. A hatóságnak megvannak a korlátai. Az önkéntes alapon igénybe
veendő segítséget vagy szolgáltatást nem lehet erőszakkal bevinni egy
magánszférába, ha ő ezt nem akarja, de mindent megtesznek annak érdekében, hogy
a szükséges tájékoztatást megtegyék. Külön felhívja a figyelmet, hogy a városban
külön működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nyitottak, tehát
nem hatóság, mint pl. a Polgármesteri Hivatal, az önkéntesség alapján működik, és
nagyon sok esetben onnan kerül át a hivatalba az a polgár, aki a hivatalba való
bejövetet kellemetlennek ítéli meg. Nagyon sok polgártársuk szégyelli, hogy milyen
helyzetbe kerül, és egyébkén jogosult lenne. Ezért hozta a jogalkotó ezeket a
támogatásokat, hogy akik akarnak változtatni a helyzetükön, de nem mernek
bejönni. Azért beszélnek így hosszabban erről, hogy pontosan őket kérik, hogy
jöjjenek, és tudjanak segíteni.
Császár László polgármester: A napi gyakorlatban, főleg fogadóórán sokszor
fordulnak különböző problémákkal jelennek meg ügyfelek, akik lakást szeretnének.
Ha üresedés van, akkor a helyben szokásos módon, az újságban, a helyi médiában
meghirdetik. Pályázni kell a lakásokra, általában egy-egy lakásra 10-15 pályázat
szokott érkezni, és ebből kell kiválasztani a legjobban rászorulót. Az egyik szempont
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a lakáshoz jutásnál a szociális helyzet, illetve hogy a fizetőképessége milyen a
családnak. Nem szeretnék azt sem, hogy valaki beköltözik a lakásba, és egyből
hátralékot halmozzon fel. A korábbi időszakból felhalmozódott hátralékok a
magasabbak. Aki egy-két havi bérleti díjjal elmaradt, akkor azt felszólítják. Sokan
vannak, akik írásban jelzik, vagy személyesen jelzik, és kérnek türelmi időt, hogy
részletekben próbálják meg a hátralékukat rendezni. Előfordulhatnak olyan
élethelyzetek, hogy bizonyos időszakban nincs annyi bevétele, tehát ezt
megpróbálják humánusan kezelni. Sajnos vannak olyanok, akiknél ez már az a
kategória, ami kezelhetetlen, tehát többszöri fizetési halasztás, többszöri egyezkedés,
egyeztetés, megállapodás után sem teljesíti az egyébként nem olyan magas díjakat,
amiket fizetni kell. Úgy gondolja, Tapolca városnál a lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjai a normál piaci ár alatt vannak bőven. Aki ezt nem tudja felvállalni, az
egy saját tulajdonú házban sem tudja megoldani a problémáját, ott is kikapcsolják
előbb-utóbb a vizet, a gázt, vagy az egyéb szolgáltatásokat. Tudomásul kell venni,
hogy ennek költségei vannak. Ha nem fizeti be, akkor a többi normálisan fizető
bérlőtől veszi el ezt pénzt. Ha ezek a pénzek rendelkezésre állnának, akkor esetleg
még 4-5 lakást tudna az önkormányzat biztosítani további rászorultak részére. Ebben
megpróbálnak folyamatosan előrelépni. Nyilván, hogy a behajtás és az egyéb jogi
utakat ki kell várni. Sajnos van egy-két ember, akinél ez nehezen kezelhető, de ezt
megpróbálják kézben tartani.
Rig Lajos képviselő: Képviselő társa nagy részét elmondta a mondanivalójának, de
még pár szóval szeretné kiegészíteni. Itt csekély összegekről beszélnek, ez közel 2930 millió forint, amit itt a bérlők hátrahagytak, és az előterjesztés nem beszél arról,
hogy vannak olyan építmények, amelyek lezárásra kerültek, mert egészségügyileg
használhatatlan maga az épület. Vannak olyan bérlemények, amiben a parkettát
felszedték, tönkretették a radiátort, és a kiköltöztetők is csak védőruha-felszerelés
mellett tudtak bemenni az épületbe. Véleménye szerint ezzel az önkormányzatot
anyagilag sújtották, és a bizottsági ülésen már kérdése is volt ezzel kapcsolatosan,
hogy milyen fokon áll a bírósági ügy? Ha nincsen, akkor a büntethetőség vizsgálata
hogyan áll? Azok az emberek, akiket innen kiköltöztettek, új önkormányzati lakást
kaptak-e, és részesülnek-e a segélyezési rendszerben? Mert ha igen, akkor még ők
támogatják, hogy még egy lakást tegyenek tönkre? A helyiségek bérleti díját
változatlanul hagyták, viszont a vállalkozások nem indulnak, nem bérelnek olyan
üzleteket, ahol ismét tapolcai polgárok tudnak vásárolni, vagy a vidékről idelátogató
turisták. A Polgármesteri Hivatal alatt volt a szociális bolt, ami egy éve nyitott, és az
is bezárt, és valószínű, hogy ez a magas bérleti díjnak köszönhető, ami nem változott.
Véleménye szerint ezt a bérleti díjat még lejjebb kellene vinni, hogy tudják támogatni
legalább annyival a vállalkozásokat, hogy a bérleti díjból tudjon megtakarítást, és
abból tudja támogatni a mellette vagy alatta dolgozó személyeket.
Császár László polgármester: A nem fizetőkre vonatkozóan elmondja, hogy a
rendeletükben elég világosan és egyértelműen leszabályozottak ezek a dolgok, tehát
akinek korábbi időszakból tartozása áll fenn, az természetesen automatikusan kizárja
magát a későbbi lakásigénylésből. Ha valakinek ilyen tartozása van, több év után
sem vehet részt ezen a pályázaton, mert ez kizáró ok. Ilyen jellegű dolgok nincsenek.
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Olyanok voltak, hogy egyik lakásból a lakók átköltöztek a másikba, mert egyéb
okból lezárásra kerültek lakások, de természetesen a tartozását vitte magával a
továbbiakban is. Amíg ez behajtásra vagy egyéb módon elszámolásra, vagy
kifizetésre nem kerül, az a tartozás fennáll. Nagyon sok végrehajtás van folyamatban
ezekben az ügyekben. A mai végrehajtás, illetve ennek a szabályozottsága olyan,
hogy nehezen behajtható. Amikor kisebb összegekről van szó, ott a hatékonysága,
amit erre rá kell fordítani, nem áll mindig arányban a behajtott összeg nagyságával.
Minden megtesznek törvényes úton, ami az önkormányzatnak rendelkezésére áll.
Rig Lajos képviselő: Ha jól értelmezte polgármester úr szavait, akkor vannak olyan
lakók, akik ezekből a lezárt lakásokból egy új lakásba kerültek?
Császár László polgármester: Ez nem mostani téma. Olyan volt, hogy a Fő utcán
kerül kiürítésre, mert értékesítésre került, onnan került át másik lakásba.
Rig Lajos képviselő: Tehát nem arról van szó, hogy lakhatatlanná vált, mert lelakták
a lakást, és újabb lakást kaptak?
Császár László polgármester: A Május 1. utcában a bontás miatt kellett a lakókat
kiköltöztetni, mert az a rendezési tervnek sem felelt meg, illetve az épület állapota
olyan volt, hogy műszakilag nem volt érdemes arra az épületre ráfordítani, mert az
valamikor 40 évvel ezelőtt felvonulási épület volt, akkor az ottani lakók ideiglenesen
lettek beköltöztetve, és ottmaradtak abban a lakásban. Sajnos ez így alakult ki, és ezt
a problémát próbálták megoldani. A vállalkozások bérleményével kapcsolatban
elmondja, hogy ezek a díjak szintén összehasonlítva a tapolcai piaci díjakkal,
versenyképesebb díjak, mint a piacon élő bérleti díjak. Nyilván, hogy ez az adott
tevékenység céljára veszik ki a helyiséget, ami. Azt is tudni kell, hogy az
önkormányzatnak ezekkel az ingatlanokkal vannak karbantartási, felújítási és egyéb
költségeik is. A lakások bérleti díjából befolyó összegeket csak abban a körben
használhatók fel, de a helyiségek esetében is megpróbálják ebben a körben
felhasználni, hiszen azokat az épületeket próbálják belőle felújítani, amire egyébként
nincs más forrás. A jövő évi költségvetésbe is terveznek homlokzat-felújításokat
azoknál az épületeknél, amelyek a belváros rehabilitációba nem férnek bele, és
amiben az önkormányzatnak jelentősebb tulajdoni hányada van. Ezek általában
társasházi közösségek, de megpróbálnak a saját erejükből összeget hozzátenni, hogy
a homlokzatokat felújítsák. Az önkormányzat mindamellett, hogy megpróbálja a
vállalkozókat valamilyen szinten támogatni, úgy gondolja, hogy ez a bérleti
díjcsökkentés is ezt mutatja, hiszen három éve gyakorlatilag ugyanazon a szinten
van, de az önkormányzatnak is szüksége van bevételre.
Lévai József képviselő: Alapvetően inkább a nem lakás céljára szolgáló
ingatlanokkal kapcsolatban szeretne véleményt alkotni. Úgy gondolja, hogy
mindenképpen örömteli, hogy most úgy alakítják át a díjrendszerüket, hogy ezentúl
ez nem egy kedvezmény, hanem ez a további években kiinduló alap, még ha ez
néhány forintos változást okoz is. Amennyire tájékozódott, az elmúlt két év
gyakorlata annyi pozitívummal járt, hogy a fizetési hajlandóság az mindenképpen
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javult ebben a körben is ugyanúgy, mint a bérlakások esetében is. Azt is lehet látni
azonban, hogy van az önkormányzatnak olyan üzlete, amelyet ebben az időszakban
továbbra sem tudnak kiadni, viszont vele kapcsolatban költségek merülnek fel. Arra
tenne javaslatot, hogy azt esetleg meggondolni. Polgármester úrnak van egyedi
elbírálási joga, hogy annak egy szabályozott pályázati rendszerét kidolgozni, hogy
milyen feltételek mellett lenne arra lehetőség, hogy a kevésbé frekventált helyen lévő,
tartósan ki nem adott üzletek esetében mégis csak be tudjon lépni valamilyen
szereplő, megvalósítva azt az általuk támogatott célt, hogy munkahelyek jöjjenek
létre Tapolcán. Érdeklődés van, de alapvetően amikor az érdeklődőknek
megmutatják ezeket az üzleteket, amivel tájékoztatni tudják őket, a jelenleg hatályos
bérleti díjak sok esetben elrettentőek tudnak lenni. Ha egy ilyen pályázati rendszert
ki tudnának dolgozni, akkor amikor megmutatják az üzletet, és rögtön mellé tudják
tenni, hogy amennyiben a pályázati rendszerüknek meg tud felelni, akkor van arra
lehetőség, hogy ettől kedvezőbb feltételek mellett is hozzá tudjon jutni. Azért
gondolja, hogy ezt ilyen szabályozott keretek közé kellene tenni, mert egy nagyon
vékony pallón kell itt mozogni, mert egyrészt érdekük fűződik ahhoz, hogy itt
Tapolcán vállalkozások tudjanak működni minél stabilabb háttér mellett, és amellett
az ebből származó bevételre is szükségük van, mert részben van olyan célja az
önkormányzatnak, hogy ezeket az üzleteket megfelelő karban tudják tartani, illetve a
bevételi oldalon az onnan származó bevételre is szükségük van.
Császár László polgármester: Ez polgármesteri hatáskörbe van delegálva, és a
vékony palló miatt erről nem szeretne lecsúszkálni. Ez csak úgy tud működni, ha ez
kellőképpen szabályozva van. Ha onnantól a polgármester kezében van a döntés
joga, akkor ezzel vissza lehet élni, és itt hamar támadási felületet lehet adni. Ha ezt le
tudják úgy szabályozni, hogy működőképes legyen, akkor abban partner, csak emiatt
ez egy veszélyes játék. A vállalkozó is érdekelt abban, hogy minél olcsóbban vegye ki
ezt az üzletet.
Dr. Imre László jegyző: Megerősítve polgármester urat, és képviselő úrnak válasz,
hogy a jelenleg hatályos rendeletük szűk keretek közé, kivételesen engedi meg, hogy
a rendeletben megállapított díjtételektől polgármester úr eltérje. Nem az a rendszer
van, hogy polgármester úr úgy dönt, hogy akkor ennek ennyi, a másiknak pedig
annyi a bérleti díja. Ez nem szabályzat kérdése, hanem rendeletalkotási kérdés. Ezt a
felvetést feljegyzi, és a következő évben, amennyiben polgármester úr ezt kiemelten
fontosnak tartja, rendeletben kell módosítani, ugyanis ezek is bevételei a
költségvetésnek, ezzel el kell számolni, és rendezett keretekben kell ezt beszedni, és
arról elszámolni polgármester úrnak a Képviselő-testület felé.
Horváthné Németh Edit alpolgármester: Szalkai Zsolt képviselő úr felszólalására
szeretett volna reagálni. Teljes mértékben egyetért azzal, amit elmondott, hogy
vannak emberek, akik teljesen tisztában vannak a jogaikkal, ismerik a törvényeket, és
ennek nyomatékosan helyt is adnak. Vannak, akik nem jönnek el, mert valóban
szégyellik a saját bajukat. Ebben tudnak ők segíteni, a képviselők, hogy azokat az
embereket, akikről tudják, hogy bajban vannak, segítségre szorulnak, megkeresik.
Jegyző úr már utalt is rá, hogy működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
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ahová könnyed szívvel bemennek a családok, a magánemberek. Ott van a
Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme mögött, tehát egy olyan helyen, ami nem
egy annyira hivatalos helyiség, és az ott dolgozók minden esetben segítséget
nyújtanak. Azt a hivatalos utat megkönnyítik egy olyan embernek, aki a hatóságtól, a
hivataltól egy kicsit megriad, mert sokan vannak ilyenek. Kér mindenkit, hogy egy
kicsit ezzel segítsenek a rászorultakon, hogy van egy ilyen lehetőség. Talán ez egy
kicsit járhatóbb út, mint a hivatali épületbe való bejutás.
Lévai József képviselő: Számszerűen nem tudják megmondani, hogy az elmúlt
időszakban hány család került nagyon nehéz helyzetbe fizetés tekintetében. A
korábbi időszakban volt olyan gyakorlat, a szociális rendeletük lehetővé tette, hogy
akik tartósan nehéz helyzetbe kerültek fizetés tekintetében, bizottsági hatáskörben,
bizonyos támogatási keret volt erre biztosítható – adósságkezelési támogatás -,
melyhez adott esetben egy intézményt is lehetett hozzátársítani, hiszen ahogy a
családsegítő szolgálat adott esetben segíthet a család problémáinak áthidalásában,
egy ilyen jellegű megtámogatással talán ez még hatékonyabb lehet. Ettől az asztaltól
nem igazán tudják, hogy összességében a városban milyen jellegű változás van ilyen
értelemben negatív vagy pozitív irányba.
Császár László polgármester: Törvényi szabályozás kell ahhoz, hogy az egyik kézzel
adott pénzből másik oldalon esetleg közvetlenül meg tudják határozni, hogy hova
fordítódjon ez a pénz. Az a legnagyobb gond, hogy adnak törvényi szinten
valamilyen támogatást, és abból közmű, közüzemi tartozásra, vagy bérleti
díjtartozásra nem tudnak érvényesíteni belőle, holott lehet, pont fordítva kell
működni, hogy ezt a pénzt közvetlen áttenni oda, hiszen az egyik közműszolgáltató
cég távfűtés esetében szintén önkormányzati tulajdonú, és két oldalról generálják a
hiányt. A mostani jogszabályok nem minden esetben teszik lehetővé, hogy az egyik
pénzt a másik helyre közvetlenül átirányítsák. Erre fel tudják hívni a törvényhozók
figyelmét, kvázi természetben kapnának meg bizonyos szolgáltatásokat. A rendszer
működőképességét valamilyen szinten fenn kell tartani, hiszen a közműszámlákat ki
kell fizetni, a távfűtést működtetni kell. Hetente két-három levél érkezik hozzá, hogy
ütemezzék át a fizetést. Akinél először fordul elő, annak engedélyezi, ahol már
többedszerre fordul elő, ott szokták megvizsgálni a körülményeket, hogy miért van
az hogy két-három havonta ugyanaz a dolog megismétlődik. Aki csak erre
támaszkodik, és semmi egyéb külső forrása nincs, ott nehéz a helyzet, hiszen csak a
támogatásokból próbálja meg fenntartani magát, ott nehéz megoldani a problémát.
Rig Lajos képviselő: Ha jól értelmezte polgármester úr szavait, akkor azok a lakók,
illetve bérlők nem kaphatnak új bérleményt, akik hátralékot halmoztak fel, illetve a
vagyont rongálták. Megnevesítette polgármester úr az utcát, a Május 1. utcai
építmény. Mentőzése kapcsán nagyon sokszor volt már ott kint, és úgy látta, hogy
nem az időjárás viszontagságaitól ment tönkre, hanem az ott élők, a benne lakók
tették ilyen állapotba. Ez nem egy és nem kétéves folyamat során ment végbe.
Tudomása szerint többször volt rá kísérlet, hogy az ott lakókat kiköltöztessék akár
hatósági segítséggel is, de ez többször kudarcba fulladt. Ők kaptak bérlakást?
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Császár László polgármester: Akik ki lettek költöztetve, azok nem kaptak bérlakást.
Rig Lajos képviselő: A velük élők ki lettek költöztetve? Tudomása szerint 3-4 család
is élt azokban a bérleményekben.
Császár László polgármester: Személyiségi jogok is vannak. Akik ott éltek
életvitelszerűen, a helyi rendeletük betartásával próbálták megoldani, és szerencsére
sikerült is megoldani a problémát. Akik átköltöztetésre kerültek másik lakásba,
azokkal érvényes bérleti szerződést kötöttek. Azokat az adósságokat, amik ott
felhalmozódtak, annak az átütemezéséről megállapodását kötöttek. Akik onnan
kiköltöztetésre kerültek, azok nincsenek már az önkormányzat ellátási rendszerében.
Egy lakó egy éve lett kiköltöztetve, egy másik lakó pedig nem volt hajlandó
elfogadni azokat a feltételeket, amit az önkormányzat diktált. A hat lakásból négy
közösség lett elhelyezve másik lakásba, és az önkormányzat által támasztott
feltételeket elfogadta.
Rig Lajos képviselő: Az átköltöztetett lakók új bérleményét milyen időközönként
ellenőrzi az önkormányzat?
Császár László polgármester: Az elmúlt időszakban szinte hetente voltak
ellenőrzini, mert számtalan átalakítás volt a lakásokban, amihez önkormányzat
hozzájárulás kell, amelyet részben saját költségükre kellett megcsinálniuk. A bérlők
egy része, aki sajátjának tekinti a bérleményt, azok komfortosabbá, élhetőbbé tették a
lakást. Vannak negatív példák is, esetenként a bérlők lelakják a lakást, ezeket kell
kiszűrni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló tájékoztatót.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag – a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló
tájékoztatót elfogadja.
Császár László polgármester szavazásra teszi fel a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról szóló határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
151/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2011. január
01. - 2011. december 31. közötti időszakra a 2009. április
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01. – 2009. december 31. közötti időszakban alkalmazott 20 %-al csökkentett - mértékben határozza meg.
Egyúttal az alkalmazandó minimális mértékét új
bérbeadás esetén az alábbiak szerint módosítja:
Bérleménycsoport A

B

C

17.160.-

6.200,-

3.520,-

13.730.-

6.200,-

2.810,-

10.380.-

6.200,-

2.080,-

Díjövezet
I.
II.
III.

Ft/m2/év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.-Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj:
11.980.-Ft/m2/év
Határidő:
Felelős:

8)

2010. december 31.
polgármester

Raposka Község Önkormányzatával a szociális
biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

alapszolgáltatások

Császár László polgármester: Ha a rendelet-tervezetet érvényesíteni akarják
Raposkával, akkor módosítani kell. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
alapító okiratán ezt keresztül kell vezetni. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
152/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
módosítja
Raposka
Község
Önkormányzatával
a
szociális
alapszolgáltatások hatékonyabb módon történő
ellátására kötött Társulási Megállapodást, és a
társulás keretében biztosítja a bölcsődei ellátást
Raposka Község állampolgárai számára.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
153/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Szociális
és
Egészségügyi
Alapellátási
Intézet
alapító
okiratának
módosítására
kidolgozott
alapító
okirat
tervezetet (és így az egységes szerkezetű új
Alapító Okiratot) 2010. december 15-i hatállyal
jóváhagyja, és a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító
okiratot az elfogadást követően a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény
részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: jegyző
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9)

Tapolca városban helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás
közszolgáltatásának ellátására kiírt pályázat értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 2007-2010. december 31-ig kötött szerződés alapján az
MB Balaton Kft-vel látta el a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítást.
2010. szeptember 10-én kiírt nyilvános pályázatukkal hirdették meg a következő hat
évre ennek a szolgáltatásnak az elnyerését. A pályázati anyagot – a korábbi
egyeztetések ellenére – két pályázó vett részt, csak az MB Balaton Kft. vásárolta meg,
és 2010. november 30-án 10.00-ig ő adta le a pályázatát. A pályázatot megvizsgálva a
formai, szakmai követelményeknek megfelelt, és érvényes volt, tehát bíráltra
alkalmas. Azok a feltételek, amik megfogalmazásra kerültek, a Kft. teljesíteni tudja. A
korábbi pályázathoz képest lényeges eltérés, hogy 2011-2016. évek közötti időszakra
12 millió forint önkormányzati támogatást kér a Kft. a korábbi 6 millió forinttal
szemben. Ami lényeges szempont, hogy Tapolcán szükség van-e a szolgáltatásra,
vagy nincs. Bizottsági ülésen is elhangzott már, hogy közel 100.000 utas veszi évente
igénybe ezt a szolgáltatást. Ez igazolja, hogy a szolgáltatásra igény van. A másik
kérdés az, hogy ez a szolgáltatás milyen áron adható el, vagy vehető igénybe, hiszen
megvizsgálva a cég korábbi mérlegét, bevételeit, látszik, hogy a bevételeinek több
mint a fele támogatás, árkiegészítés, vagy olyan egyéb forrás, ami nem a jegybevétel.
Ha a jegybevételt olyan mértékre emelnék, hogy ezek csökkenjenek, akkor valószínű,
hogy az igénybe vevők száma lenne jelentősen kevesebb. A pályázó hat éven
keresztül vállalja a 12 millió forintos összeget, ez jól tervezhető összeg. 2016-ban a 12
millió forint kb. 8 millió forintot fog érni. A vállalkozó 3,5 millió forint helyi adót
fizet be a városnak, tehát ez a másik oldalon megjelenik. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek azzal a kiegészítéssel, hogy a vissza nem térítendő támogatást
nyújt a mindenkori éves költségvetési rendeletek helyett konkrétan meghatározza,
hogy a 2011-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja ezt a 12 millió forintos
összeget.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Rig Lajos képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatosan nagy vita nem lehetett, mivel
egy pályázó volt, tehát itt nem a pályázókon kellett vitatkozni, hogy melyik nyerje
meg ezt a közfeladatot. Egy probléma merült fel. Igazgató úr elmondta, hogy a 12
millió forint egy részét a sofőrök bérének emelésére kívánja fordítani. Kéri, hogy
polgármester úr javítsa ki, hogy ha nem jól mondja. Az önkormányzat bérre nem
adhat Kft-nek pénzt. A vállalkozó vállalja, hogy a nyereségének a 30%-át
visszaforgatja. Egy Kft. általában profitorientált. Véleménye szerint nagy részben
nyereséges, ha nem lenne az, nem működtetnék. A 30% a 12 millió forintból adódik,
vagy a saját nyereségéből? Ha a saját nyereségéből, akkor véleménye szerint a
buszsofőrök bérét abból kellene fejleszteni.
Császár László polgármester: A pályázati kiírásban nem szerepelt, hogy ezt bérre
adják. Támogatásként jelentkezik, ezt a nyertes pályázó arra használja fel, amire
akarja. A Kft. költségstruktúráját megvizsgálva kb. 50%, vagy azt meghaladó az
üzemanyagköltség. Az a bér és annak járulékai, amit ő kifizet, a buszsofőrök eseében
magasabb, emelt szintű járulék, hiszen itt korkedvezményes nyugdíjra jogosultak
ezek a gépkocsivezetők, de ez nemcsak ennél a cégnél. A jogszabály szerint 2008-ig a
TB finanszírozta, ezt áthárította valamennyi vállalkozásra. Az önkormányzat
támogatása nem címkézett, ez támogatásként bármilyen célra felhasználható. A Kft.
költségstruktúrájában több mint a fele az anyagköltség, a másik része a bér és a
járulékok. A pályázat kitétele volt, hogy mennyit kell ebből visszaforgatni. A pályázó
le is írta, hogy mullszaldó közeli eredményt szeretne elérni, hiszen nem ez a
tevékenységének az a része, amelyikből nagy profitot szeretne elérni. Az előterjesztés
azt is tartalmazza, hogy egy gépjárművet vásárolni kell. A nyolcéves gépjármű nettó
19.800.000.- forintba kerül. Ennek amortizációs költségei is vannak, de ez a vállalkozó
problémája. Az önkormányzat szempontjából az a lényeges, hogy a vállalkozó ebből
a pénzből meg tudja oldani a helyi járati közlekedést. Veszteségfinanszírozásra nem
kötelesek. Ha adott évben veszteséges a tevékenység, akkor a vállalkozónak akkor is
el kell látnia a szolgáltatást. Amennyiben nyereséget képez, ami a 2009-es évben
766.000.- forintot jelentett, akkor ennek az összegnek a 30%-át köteles fejlesztésre
visszafordítani. Ebből nem tudja megoldani az autóbusz vásárlást nagy
valószínűséggel. Ennél jóval nagyobb összeget kell beletenni a fejlesztésbe. Az
önkormányzat nem a bérre adja a pénzt, hanem támogatásként, címkézés nélkül,
tehát az ő működési költségeinek fedezetére. Ha az önkormányzat kevesebb pénzt ad
hozzá, akkor magasabb jegyárat kell érvényesíteni, ami a lakosságra teszi a terhet.
Minden jegy árában 120 forinttal támogatják az utazást.
Rig Lajos képviselő: Ha jól értelmezi, akkor a kórház is önkormányzati Kft., tehát
címkézés nélküli támogatást kérhet, és azt az igazgató bérfejlesztésre is használhatja.
Császár László polgármester: Ha az önkormányzat úgy dönt, akkor természetesen
kaphat támogatást. A pályázatban kiírt feltételek, amelyek szeptemberben kerültek
megfogalmazásra, annak a feltételeknek felelt meg a Kft., annak a vállalásait írta le,
melyben minden szempontot figyelembe véve alkalmas, a kiírásnak megfelelt, és
vállalja azokat a kötelezettségeket, amiket az önkormányzat előírt neki. 2007-ben a
Volán 10 millió forintos támogatással vállalta volna el a működtetést. Amikor a
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Volán csinálta a helyi járati közlekedést, akkor a szerződésükben még
veszteségfinanszírozás is volt. A jegy megállapítása is önkormányzati kézben van,
tehát ezt is szinkronban kell tartani, mert ez a másik bevételi forrása.
Sólyom Károly alpolgármester: Az a támogatás, amit egy intézménynek ad a város,
az nem biztos, hogy mindig azt a célt kell, hogy szolgálja, ami az ott dolgozók érdeke
kíván. A kórházra terelődött a szó. A kórházat eddig is támogatta az önkormányzat,
elsősorban műszer- és berendezés vásárlására. Abban az esetben, ha bármilyen
általános célú támogatás is születne, amire az utóbbi időben nem volt példa, akkor az
nem elsősorban azt a célt szolgálja – reméli, hogy képviselő társa nem így akar
visszaélni majd egy adott esetben intézményi érdekegyeztető fórumon -, hogy lehet
fordítani bérfejlesztésre. Amikor a jelenleg is működő kórházuk havi bevételei nem
fedezik a havi kiadásokat, akkor egy felelős vezető nem biztos, hogy azzal kezdi a
kapott támogatást – még ha jogos is -, hogy személyi kiadásokat finanszírozzon
belőle, hiszen az fontos része a kórház költségelemeinek. Úgy gondolja, hogy egy
olyan mondat hangzott el, ami jóhiszeműen egy későbbi tárgyalás során
felhasználható.
Lévai József képviselő: Szeptember hónapban a Képviselő-testület ülésén
foglalkoztak azzal, hogy milyen feltételek mellett írják ki a közbeszerzést, és elég
részletes anyagot kapott a Képviselő-testület, hiszen nemcsak maga a kérdés volt
felvetve, hanem mellékletként az is oda volt csatolva, hogy milyen feltételek mellett,
és milyen bírálati szempontok mellett történik a pályáztatás. Akkor is feltette a
kérdést, számára is üdvözlendők voltak azok a műszaki paraméterek, amelyeket
ebben megfogalmaztak. Létezik-e a környékükön olyan szolgáltató potenciálisan,
amelyik ezeknek a feltételeknek meg fog tudni felelni?Ha nincs, akkor nem lesz
pályázó, ha van több is, akkor lesz több pályázó is. Azt kell hogy lássák, hogy
egyetlen érvényes pályázat van. Itt nem az a kérdés, hogy a sok közül kit
válasszanak. Ha összevetik azzal, amit most a pályázó ebben az anyagban vállal,
meg azzal, amit ők korábban kértek, akkor azt kell, hogy mondja, hogy az eredeti
szándékukhoz képest jelentős mértékű eltéréseket tapasztalnak. Összesen négy
szempontot fogalmaztak meg, ezek voltak az önkormányzati támogatás igényelt
mértékei, közszolgáltatás minőségi paraméterei, járműpark környezeti besorolása és
a járműpark életkora. A járműpark életkorával kapcsolatban az anyag azt
tartalmazza, hogy 14,33 az átlag életkora a felajánlott gépjárműparknak. Az eredeti
kiírásuk szerint ha a 10 évet meghaladja az életkor, akkor erre a pályázati pontra
nulla pont jár. A környezetvédelmi paraméterek esetében a három gépjármű közül
egy van Euro3-as, a másik Euro2-es. Az önkormányzati támogatás igényelt mértékét
nehéz megfogni, mert nincs mellette egy másik ígérvény, de a korábbi hathoz képest
bármennyire is indokolható, a 12 millió forint mégis csak jelentős változás. Ez az
anyag részletesen tartalmazta azt is ajánlat szintjén, hogy a korábbi szolgáltató az
milyen pénzügyi feltételek mellett látta el ezt a szolgáltatást. Alapvetően a bevétel
sajnos nem a jegybevételhez kötődő árbevétel. A következő évre az előirányzott
díjemelési mérték az infláció mértéke. A mostani anyagban viszont ha jól látja, 1417%-os a díjemelés mértéke. Ma már volt egy előterjesztés, amelyben emlegették a
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jövő évi kilátásaikat, ami 3,5%. Az inflációt tekintve, tehát megint csak egy jelentős
eltérés.
Császár László polgármester: Díjemelésről az előterjesztés nem szól. Díjemelést nem
fogadnak el ebben az előterjesztésben, csak támogatást adnak a szolgáltatónak.
Lévai József képviselő: Neki ez szerepel az előterjesztésben.
Császár László polgármester: A határozati javaslatban szerepel, hogy a 2011. évi
költségvetés elfogadását követően javasolja megvizsgálni a díjemelést.
Tájékoztatásként került be az előterjesztésbe, hogy a szolgáltató ezt szeretné elérni.
Lévai József képviselő: A pályázati kiírás eleve több pályázót elriasztott, és maradt
egy pályázó, aki szerinte jelentősen alá tud teljesíteni annak, amit ők eredendően
célként kitűztek. Ha ezt a reális szintet fogalmazták volna meg a pályázati
kiírásukban, akkor ma valószínűleg nem egy borítékot kellett volna felbontaniuk, és
az alapján eredményt hirdetniük, hanem lehet, hogy többet is.
Sólyom Károly alpolgármester: Szomorú képviselő társa megállapítása, hogy sajnos
csak egy pályázó van, mert egy város tömegközlekedése a pályázati kiírásnak
megfelelően nem adhatja lejjebb. Ha ezt a szintet úgy ítélte meg bármely más
vállalkozó, hogy nem tudja garantálni, akkor az őket minősíti akár a pályázati
elbírálási rendeknek megfelelően, akár más üzletpolitikai szempontból, hogy nem
kívántak harcba szállni. Ezért az önkormányzatnak ne legyen lelkiismeret-furdalása,
mert sajnos a vállalkozói élet ilyen. Egyszer több jelentkező van, egyszer kevesebb.
Amikor ennek az elbírálása történt, azzal kellett szembesülni, hogy tekintettel arra,
hogy a pályázat minden eleme megfelel, tehát nem mondhatják azt, hogy kizárják,
egyszerűen nem fogadták volna el – ezt lehet -, akkor az érvényes törvényeknek
megfelelően ha akarnak tömegközlekedést, akkor közszolgáltatási szerződést lehet
két évre kötni bárkivel, aki ezt elfogadja. Ha december közepén elkezdenek tárgyalni
bárkivel, megint ugyanoda visszajutottak volna, hogy egy érdeklődő van, és akkor
kezdték volna elölről, és akkor a vállalkozó van helyezeti előnyben, mert tudja, hogy
az önkormányzat nem támogatja, a vállalkozó nem vállalja, és a város január 1-től
tömegközlekedés nélkül marad. Mindazokat a pro és kontra véleményeket, amiket
polgármester úr megfogalmazott, és a bizottsági ülésen is elhangzott, támogatásra
javasolja a menetrend szerinti közlekedést ezekkel a feltételekkel, amik ebben a
pályázatban megjelentek.
Császár László polgármester: A tömegközlekedés minden olyan nagyobb városban,
ahol ez működik, jelentős támogatást igényel. Múlt hétvégén Nagykanizsán járt, és
ott olvasta a helyi újságban, hogy a Képviselő-testület 58-60 millió forint körüli
önkormányzati támogatást szavazott meg a Képviselő-testület. Az elmúlt három
évben a szolgáltatás minősége elfogadható volt, vagy javuló tendenciát mutatott, a
lakossági igényekhez igazítva lettek. Amennyiben most is van igény, akkor ezt a
szolgáltatóval le lehet egyeztetni, ez benne szerepel a szerződésben. A vállalkozónak
is az az érdeke, hogy közmegelégedésre végezze a szolgáltatás, hiszen akkor várható
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több jegybevétel, több utas, hogy ha többen utaznak rajta, vagy igénybe akarják
venni. A helyi Volán is felmérte a helyzetet, hogy tudja-e vállalni a helyi járati
közlekedés biztosítását, a helyi egyeztetéseken ők is ott voltak.
Lévai József képviselő: Azt nem tudhatja, hogy az egyeztetéseken mi hangzott el.
Arra próbált utalni a hozzászólásában, hogy ha reálisabban kellett volna
megfogalmazni a pályázati kiírást.
Koppányi Ferenc képviselő: Ha akarnak helyi járati tömegközlekedést, akkor
tudomásul kell venni, hogy ehhez az önkormányzatnak valamilyen szinten
támogatást kell adni. Hogy a vállalkozó ezt mire költi, az legyen az ő szíve, joga, csak
biztosítsa hat éven keresztül a szolgáltatást megfelelő minőségben. Azt nem tudja
megmondani, hogy a 12 millió forint 2016-ban mennyit fog érni. Ha ez olyan nagy
üzlet lett volna, akkor biztos, hogy több pályázó megveszi a pályázatot. Amennyiben
a meglévő szolgáltatóval elégedettek, a minősége jó, a buszok alacsonypadlósak,
megfelelően közlekednek, akkor nem tudja, hogy miért keresik benne a hibát.
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Magasabb pontszámot
a fiatal buszokra azért adtak, hogy gerjesszék a versenyt olyan irányba, hogy
fiatalabb buszokat alkalmazzon a vállalkozó. Ezek a pontszámok nem kizáró okok
voltak, tehát nem zárták ki azokat a versenyből, akik ezt nem tudták biztosítani,
hanem inkább honorálták pontszámokkal. Ezekkel az aránylag öreg buszokkal a
vállalkozó az egyeztetések során elmondta, hogy az elmúlt négy évben négyszer volt
olyan meghibásodása, hogy járat közben hibásodott meg a busz, de mind a négy
alkalommal 15 percen belül ott volt a segélyjárat. A 12 millió forintos támogatással
kapcsolatban elmondja, hogy a szövegkörnyezetet is szeretné elmondani, hogyan
hangzott el a béremelés. Megkérdezték igazgató úrtól, hogy mi az indoka annak,
hogy a 6 millió forintos támogatás helyett 12 millió forintot kér? Elmondta, hogy
korszerűsíteni szeretné a motorokat, szeretné a buszokat kívülről is felújítani, a
béreket rendezni. Tehát nem béremelésre kérte, hanem elmondott jó néhány olyan
szempontot; utasbiztosítást is bevállalt, amiben az volt, hogy szeretné a béreket is
rendezni. Ez nem jelenti azt, hogy ebből a 12 millió forintból, mert lehet, hogy ezt a
12 millió forintot az új busz megvásárlására fordítaná.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
154/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011-2016 évek közötti időszakban a
helyi
menetrend
szerinti
autóbuszos
személyszállítási tevékenység ellátására kiírt
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pályázat nyertesének az MB Balaton Kft-t
hirdeti ki. Felhatalmazza a polgármestert a
közszolgáltatási szerződés megkötésére.
Előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 20112016 évek közötti időszakban a helyi menetrend
szerinti
autóbuszos
személyszállítási
tevékenységet
közszolgáltatási
szerződés
alapján ellátó MB Balaton Kft. számára évi
12.000.000,- Ft, azaz Tizenkettőmillió forint
vissza
nem
térítendő
önkormányzati
támogatást nyújt a 2011-2016. költségvetési
rendeleteiben.
Határidő: 2010. december 20.
Felelős: polgármester
10)

Az önként vállalható közoktatási feladatot ellátó intézmények átadása a
Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény szabályozza ezt a kérdéskört, hogy az önkormányzatoknak az alapfokú
oktatást el kell látniuk, és szabályozza, és hogy mik a megyei önkormányzati
feladatok. A törvényi rendelkezések szerint a választásokat követő hat hónapon belül
kell nyilatkozni a megyei feladatokba tartozó intézményeik átadásáról. Ha ezt
december 31-ig nem teszik meg, akkor jövő évben az átadás-átvételt nem lehet
megtenni. Az előterjesztés szerint a korábbi éveknek megfelelően a Batsányi János
Gimnázium, a Járdányi Pál Művészeti Oktatási Intézmény és a Nevelési Tanácsadó,
valamint a Szász Márton Általános és Szakiskola került átadásra. A mostani
előterjesztés is ezeket az intézményeket tartalmazza. Annyi hozzátartozik, hogy a
megyei önkormányzat leveléből egyértelműen kiderül, hogy bizonyos tekintetben az
önkormányzat feladatot vesz át, nem intézményt. Erről a tavasz folyamán, április
közepéig, végéig fog erről dönteni a megyei önkormányzat, hogy milyen formában
kívánja vagy tudja átvenni az intézményt, és akkor a tapolcai önkormányzatnak van
még döntési kompetenciája beleavatkozni ebbe a folyamatba, de tárgyalási alapként
ugyanazzal a helyzettel szeretnének indulni, mint ami jelenleg van a megyei
önkormányzat felé. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag 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 megerősíti azt, hogy Tapolca városa ezeket
az intézményeket nagyon fontosnak tartja, és olyan szolgáltatásokat nyújt az itt
lakóknak, melyeket továbbra is fenn kíván tartani. Érti ez alatt az alapfokú művészeti
oktatást, a középfokú tanintézményeiket, akár a Nevelési Tanácsadót. A levélből
kiderült, hogy feladatellátást kíván a megye átvenni. A megye a 2010-es
gazdálkodása során sem volt könnyű helyzetben. Úgy tűnik, hogy a 2011-es
költségvetési év sem lesz számára sokkal egyszerűbb. Kéri a Képviselő-testület és
polgármester urat, hogy lépjenek túl azon a kinyilatkoztatáson, amit az előterjesztés
megfogalmaz, hogy alternatív ajánlatot dolgozzanak ki a megye felé, hogy ezek az
intézmények ebben a formában tudják szolgálni az itt és a környezetükben élő
embereket.
Császár László polgármester: A kidolgozás folyamatban van, természetesen ehhez a
másik fél véleménye is szükséges. Úgy gondolja, hogy meg tudnak egyezni. Az
elmúlt időszakban az átadáskor a megyei önkormányzat nem kért semmilyen anyagi
ellenszolgáltatást, az idei évben a 162 millió forintból 10%-ot átadtak a működés
elősegítésére. Nyilván, hogy ilyen kompenzációba hajlandók belemenni. Bízik abban,
hogy lesz olyan közös nevező, amiben együtt tudnak működni az intézményeik
érdekében is.
Lévai József képviselő: Ami korábban probléma volt az általános iskolákban, az
átgyűrűzött a középfokú oktatási intézményekbe is. Megjelentek ezek a jelenségek
ezen a szinten is, amikor az intézmények igen szoros versenyben állnak egymással
azért, hogy fel tudják tölteni azokat a kereteket, amelyeket számukra a megyei
közgyűlés meghatározott. Arra is ki kell dolgozni elképzelést, hogyan tudnák
segíteni abban az intézményeiket, hogy ebben a versenyben minél jobban helyt
tudjanak állni.
Dr. Imre László jegyző: A megyei önkormányzat négy évvel ezelőtt is feladatellátást
vállalt és vett át, mert a jogszabály nem változott. Négy évig működött a rendszer. A
megyei önkormányzat és Tapolca Város Önkormányzata az aktuális kihívásoknak
megfelelően – gondol itt a TISZK-re – meg tudott állapodni, új alapokra tudta
helyezni a megkötött megállapodást, erre a jogszabály lehetőséget ad. Ezek a
szakmai egyeztetések a megyei önkormányzatnál és Tapolca Város
Önkormányzatánál is külön-külön megindultak, és ezek össze fognak érni. Arra
hívja fel a figyelmet, hogy azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata ezt a
határozati javaslatot elfogadja, a jogszabályoknak megfelelő kötelezettségének, mint
lehetőség tesz eleget a határidőkön belül. Ez nem azt jelenti, hogy ezekről az
intézményekről lemond. Ezt a tévénézők miatt mondja el, mert képviselő úr
hangoztatja, hogy most valami új elem jött be, hogy feladatellátásról és átvételéről
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van szó. Felhívja a figyelmet, hogy négy évvel ezelőtt is ugyanezen szabályok szerint
jártak el, és akkor is feladatot vett át a megyei önkormányzat. Ha ebben a kérdésben
van egy aggódás, hogy mi van akkor, ha ezt a feladatellátást nem Tapolcán kívánja a
feladat ellátójának a kötelezettje ellátni, akkor viszont akitől ezt a feladatot átvette,
jeleznie kellene, és kérdésként kellene feltennie, hogy visszaveszi-e, mert akkor a
négy éves cikluson belül visszaveheti, és gyakorlatilag így ebből a megállapodásból
ki lehet lépni. Ezek a jogszabályban biztosított garanciális elemekkel biztosított
lehetőségek. Ez az előterjesztés azért nem tartalmaz mást, csak azt, amit tartalmaznia
kell, mert a jogszabály, az Ötv. és az oktatási törvény egyértelműen meghatározza,
hogy ha a nem kötelező intézmények fenntartását nem kívánja ellátni, annak ez a
formája.
Császár László polgármester: Nem a jogszabály változott. Az elmúlt négyéves
ciklusban is volt, hogy átadtak egyel több intézményt a felek közös megegyezésével,
bármikor lehet ebből oda vissza lépni. Nem azt nyilvánítják ki, hogy ezekről az
intézményekről lemondanak, sőt szeretnék, ha egyre jobban és egyre jobb
körülmények között tudnának létezni. Nemcsak Tapolca van ilyen helyzetben,
hanem a megye több városa is, ahol ilyen középfokú intézmények vannak. Az
intézmények vezetőivel is folytatott megbeszéléseket. Az önkormányzatnak
fejlesztési elképezései is vannak. 1800 gyerek hiányzik megyei szinten a középfokú
intézményekből, ez durván három iskola bezárást jelenti megyei szinten. A tapolcai
iskolák nem ebbe a körbe tartoznak. A tapolcai intézményeknek elég stabilak az
alapjai és a működési feltételei a városban.
Lévai József képviselő: Arra próbált utalni, hogy a négy évvel ezelőttihez képest a
közgyűlésben a hangulat megváltozott ebben a témában. Még nem kezdődött el
konkrétan a gondolkodás a megyei közgyűlésben. Vannak olyan információi, hogy
januárban ez már elkezdődik.
Császár László polgármester: A Veszprém Megyei Közgyűlés Elnöke, Lasztovicza
Jenő, a helyi országgyűlési képviselőjük. A kapcsolat eddig is jó volt vele, a tapolcai
képviselet a megyei közgyűlésben eléggé jelentős.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: Úgy tudja, hogy képviselő társa, igazgató úr
a bizottsági ülésen is tartózkodott. Ő meg fogja szavazni a határozati javaslatot, de
nehezen teszi fel a kezét.
Koppányi Ferenc képviselő: A feladatellátás során ezek az intézmények nemcsak
Tapolca város lakosságát szolgálják, hanem térségi feladatokat látnak el. Úgy
gondolja, hogy az összes környező Veszprém megyei hasonló méretű település
között Tapolca volt az utolsó, amelyik intézményeit átadta a megyének, és az utolsó
pillanatig húzta. Ezzel az átadással nem azt kívánják kimondani, hogy az
intézményeikről lemondanak. Ha a tapolcai önkormányzat megkapná ugyanazokat a
pénzügyi lehetőségeket, mint adott szituációban az az önkormányzat, amelyiknek ez
feladata lenne, és a pénzt átadná, akkor város továbbműködtetné ezeket az
intézményeket magasabb szinten.
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Császár László polgármester: Számtalan olyan feladat van, amit a város lát el, az
Ötv. az ő feladatkörükbe nevesít. A környező településektől ők sem kapnak hozzá
egy fillért sem. Mindenki megpróbálja a saját törvényi lehetőségein belül a legjobbat
kihozni belőle. Amit az elmúlt időszakban megspóroltak a működési területen, azt
ebbe az intézménykörbe nagy részét vissza is forgatták. Napi kapcsolatban vannak
ezekkel az intézményekkel. Semmilyen jellegű hátrányt az elmúlt időszakban nem
szenvedtek ezek az intézmények. Bármilyen jellegű problémával megkeresték őt az
intézményvezetők, megpróbálták megoldani.
Marton József képviselő: Minden tapolcai oktatásban dolgozó és oktatással
foglalkozó szakember számára az lenne a szerencsés, ha Tapolca Város
Önkormányzata fenntartásában lennének a város intézményei. Tudomásul veszi azt
a gazdasági kényszert, amely rászorítja arra az önkormányzatot, hogy az
intézményeinek egy részét átadja megyei fenntartásba.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
155/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 115. § (5) bekezdésében, valamint a közoktatásról
szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (9)
bekezdésében foglaltak alapján értesíti Veszprém Megye
Önkormányzatát,
hogy
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat fenntartásában működő kötelező megyei
feladatokat ellátó intézmények fenntartását a 2010-2014.
önkormányzati ciklusban a
- Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
- Járdányi Pál Zeneiskola,
- Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és EGYMI,
- Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Nevelési Tanácsadó Tapolca,
intézmények esetében nem vállalja, és további megyei
fenntartásba kívánja átadni.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
feladatok ellátásához szükséges vagyon használatba
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adására
vonatkozó
megállapodás
gondoskodjon.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester

megkötéséről

Császár László polgármester 10.15 órakor 10 perc szünetet rendel el.
SZÜNET
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10.35 órakor 12 fő képviselő
jelenlétével folytatja tovább munkáját.
11) Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója 2011-2015.
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: A sportról szóló 2004. évi törvény határozza meg az
önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait. Ezt a korábbi időszakban is a városi
testnevelési és sportkoncepcióban fogalmazták meg. Az elmúlt négy év változásait
próbálták meg a jelenlegi előterjesztésben végigvezetni. Felhívták azokat a
szervezeteket,
akik
ebben
szerepelnek,
az
oktatási
intézményeket,
sportegyesületeiket, hogy nézzék át ők is ezt a koncepciót. Azokat a hosszú távú
elképzeléseiket, terveiket, amiket meg szerettek volna fogalmazni, azokat
aktualizálták ebben a koncepcióban. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A bizottság azon módosító javaslatot, mely szerint Tapolca
Város Testnevelés és Sportkoncepciója 2011-2015. című előterjesztés 31. oldalán
található 6. pontja A Széchenyi István Szakképző Iskola sportudvarának felújítása
rész
kiegészül a következőkkel: 6. A Széchenyi István Szakképző Iskola
tornatermének és sportudvarának felújítása. Tornaterem felújítása. A Széchenyi
István Szakképző Iskola tornatermében az átadás óta (1985) semminemű felújítás
nem történt. A tornaterem műanyag borítású, mely közvetlenül a betonaljzatra van
felragasztva. Az évek során a műanyag borítás zsugorodott, elvékonyodott,
keményedett, több helyen elvált az aljzattól, az illesztések eltávolodtak egymástól.
Egy-egy helyen érezhetően az aljzat is porlik. Mindezek magában hordozzák a
fokozott balesetveszély lehetőségét. Egyben a megkeményedett, rugalmasságát
elvesztő felület fokozottabban igénybe veszi a lábízületeket. A tornaterem tetőablakai
beáznak, így esős időszakban, a teremben több helyen áll a víz, és ez rendkívül
csúszóssá teszi a burkolatot; Sportudvar felújítása; elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. A bizottság azon módosító javaslatot, mely szerint Az előterjesztés 11.
oldalán a Tanórai sporttevékenység rész „……kivétel Tapolcai Általános Iskola
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye,
ahol közoktatási típusú sportiskolák módszertani központja működik 3 osztályban –
míg a középiskolák többségében heti 2 testnevelési óra van.” kiegészítve helyesen:
„……kivétel Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
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Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye és a Batsányi János Gimnázium és Kollégium,
ahol közoktatási típusú sportiskolák módszertani központja működik 3 illetve 2
osztályban – míg a középiskolák többségében heti 2 testnevelési óra van.”
szerepeljen, elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Az előterjesztés 12. oldalán
a II.3.3. Tapolca városában működő iskolák sporthoz kapcsolódó infrastruktúrája
részben a Városi Rendezvénycsarnok után az alábbi kiegészítést szükséges tenni:
Városi Rendezvénycsarnok, és a területén 2010-ben avatott műfüves sportpálya elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Tóth Mária oktatási referens: Nádori László professzor úr üzenetét szeretné
tolmácsolni. Professzor úr köszöni szépen a meghívást, de sajnos kórházban van, és
nem tud részt venni a testületi ülésen. Alaposan átolvasta a Testnevelési és Sport
Koncepciót, és arra kéri a Képviselő-testületet, hogy minél szélesebb körben
támogassa Tapolca város testnevelését és sportját. Azt is elmondta, hogy az eddigi
legjobb sportkoncepciónak tartja a mostanit.
Bognár Ferenc képviselő: Módosítást tenne a 16. oldalon a nemzetközi
versenyeknél. 2006. óta rendeznek Tapolca városa rendezvénycsarnokában
fogyatékos emberek részére labdarúgó tornát, először megyei, aztán régiós és
országos szinten is. A mai nappal ún. egyesített nemzetközi labdarúgó torna
lebonyolítására kerül sor. Kéri, hogy a nemzetközi versenyek közé kerüljön be az
egyesített nemzetközi teremlabdarúgó torna, ez az országos versenynaptárban is már
szerepel, és fog szerepelni a 2011-es években, és az azt következő években is.
Javasolja, hogy az emléktornák közé bevehetnék az Ács János Emléktornát, ami jelen
pillanatban zajlik a rendezvénycsarnokban.
Lévai József képviselő: Csatlakozna a bővítési elképzelésekhez. Az anyag
értékelésrésze nagyon jól áttekinti, hogy Tapolcán a sport- és szabadidő
infrastruktúra milyen állapotban van, milyen hiányosságokkal bír jelen pillanatban,
viszont a végén, ahol számba veszik a következő ciklusra a feladataikat, ott számos
elem hiányzik belőle. Az egyik ilyen az óvodai sport. Megállapítást tesz az anyag
arról, hogy a Barackvirág Óvoda az egyetlen olyan intézményük, ahol nem
biztosított az, hogy akár tornaszobával vagy tornateremmel bírjon az intézmény, ez
egy régóta húzódó dolog. Talán a hely, a lehetőség is adott hozzá, kéri, hogy a
koncepcióba emeljék be ennek lehetőségét. Foglalkozott már ezzel a testület, volt már
ilyen kezdeményezés az előző ciklusban. Az anyag említi az extrém sportok
megjelenését Tapolcán is. Az a pálya, ami ki van alakítva a sporttelepen, elég jól
kihasznált. Annak a felújítása, biztosabbá tétele, illetve egy hasonló tematikájú
pályának a városnak a más pontján, pl. az Egry József utcában a ligetbe való
kialakítása fontos dolog lehet. Az a lényeg, hogy az ifjúság egy része a divatot
követve egy új alternatív sportágak irányába nyit, ami ugyanúgy biztosítja azoknak a
céloknak a megvalósulását, amik egyébként a sportkoncepcióban megfogalmazásra
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kerültek. Véleménye szerint érdemes lenne ezt a kérdést a feladatok közé szintén
beemelni.
Császár László polgármester: Ezek egy részére általában van forrás, melyeket a
mindenkori költségvetésben biztosítanak. A koncepció forrásmegjelöléseket nem
tartalmaz. Azokat az elveket, illetve célokat tartalmazza, amiket jó volna
megvalósítani. Véleménye szerint nagy része ezekből megvalósul, hiszen az elmúlt
időszakok rendezvényei alapján kerülnek be a koncepcióba.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: Olyan módosító javaslata lenne, hogy a
sportdíj átadó ünnepség és a sportbál egyben maradjon február hónap első
hétvégéjén. Indoklása az, hogy egy Év Sportolója díjat átadni minél hamarabb lenne
ildomos, hiszen a megyénél is most december 17-én kerül megrendezésre, országos
szinten is karácsony környékén szokták az Év Sportolója díjátadást megrendezni.
Tudja, hogy ezzel a Képviselő-testületnek rendeletet is kell módosítania, mert itt
adják át Tapolca Város Testneveléséért kitüntetést, de 2011-ben ez az időpont már le
van fixálva.
Császár László polgármester: Véleménye szerint maradhat a februári időpont,
hiszen a sportbállal együtt kerül ez megrendezésre báli időszakban, ez támogatható.
Koppányi Ferenc képviselő: Az önkormányzati tulajdonú létesítmények a 18.
oldalon szerepel. Megjelenik itt a városi sporttelep, négy salakos teniszpálya, majd az
alján megjelenik a városi sporttelep tenisztelep, nincsen hozzárendelve semmi, és
ugyanúgy megjelenik azon a 7,5 hektáron, ez így ellentmondásos. Javasolja, hogy a
városi sporttelep használói közé legyen felsorolva a Honvéd SE szakosztályok,
intézmények. Mivel ott csak használója a tenisz szakosztály, ott jelenjen meg, és nem
kell külön megjeleníteni, mint városi sporttelep, mert így úgy tűnik, mintha kettő
lenne.
Császár László polgármester: Ezt a pontosítást végrehajtják az előterjesztésen.
Rig Lajos képviselő: Bizottsági ülésen már feltette a kérdéseit, de egykét hozzáfűzni
valója lenne még. A sportkoncepció felépítése jó és tökéletes, viszont a felsorolásban
láthatják az atlétika, kézilabda, labdarúgás, sakk, vívás sportokat. A kézilabda és a
labdarúgás tekintetében az évek folyamán nagy visszaesés volt. Bizottsági ülésen
hallott az Atlétika Szakosztály létezéséről. Ha jól tudja, ez év október 28-án alakult. A
labdarúgás Tapolca viszonylatában nagyon visszaesett. Tudomása szerint hat
idegenlégióst támogat Tapolca városa. Kérdezi, hogy erre miért van szükség, miért
nem lehet helyileg megoldani? A diák és óvodai sportra miért nem látnak nagyobb
lehetőséget a koncepcióban? A sportot az alapoktól tudják elkezdeni. Ha profi
sportot szeretnének Tapolcán, akkor azt el kell kezdeni az óvodai, illetve a diák
szinten. A felsoroltakban a sakk és a vívás mindig hozta a várt eredményeket.
Véleménye szerint az továbbra is élvezheti a támogatások nagy részét. A
támogatások összege már az eredményesség elvén fog elbírálódni, viszont az
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utánpótlás véleménye szerint a diák és az óvodai sport nagyobb támogatásában
valósulhatna meg.
Császár László polgármester: A labdarúgás tekintetében van két önálló egyesület.
Van a tapolcai és badacsonytomaji is, közösen próbálják meg a labdarúgó
szakosztályt üzemeltetni, hogy egy MBIII-as jog ne vesszen el. Még a bajnokság
beindítása előtt keresték fel őt, és a badacsonytomaji polgármestert ebben az ügyben.
Akkor is elmondták, hogy nyilván ez egyesületi gond. A támogatási összegük
hasonló nagyságrendű tud lenni, mint amennyi eredetileg be volt tervezve, tehát
plusz pénzbe ez nem került a városnak. Ennek a legnagyobb eredménye az
utánpótlás területén van, hiszen mindkét egyesületben az utánpótlás-nevelésben
voltak a legnagyobb gondok, hogy nem volt elég gyermek. A legnagyobb utánpótlásnevelő a tapolcai egyesület, és a környező települések innen próbálják meg vinni a
játékosokat. A kezdeti problémák ellenére a rendszer kezd beállni. A koncepció ezt
nem tudja kezelni. A kézilabda szakosztály a rendezvénycsarnok elkészülte után
indult be, hiszen előtte a csarnok hiánya miatt kellett feloszlatni. A kézilabda
szakosztályban nagyon sok vidéki játékos volt, most már zömében a tapolcai és a
környékbeli. A helyi játékos, vagy idegenlégiós szó ilyen szinten nem egy szerencsés
kifejezés, hiszen a Tapolca és környéke ebben a tekintetben egy ilyen
vonzáskörzetben és ilyen osztályban teljesen elfogadott. Ha a környékbeli
településeket megnézik, rengeteg tapolcai futballozik a környékbeli településeken
különböző osztályokban. Az MBIII-as szintben nemcsak Tapolca és környéke, hanem
esetleg egykét távolabbi játékos is van, de az a színvonal emelkedése miatt van így.
Az utánpótlás-nevelés egyik húzó bázisa az, hogy egy csapat milyen osztályban tud
játszani. A labdarúgásnál a szülők keresték meg, amikor kiesett az MBIII-ból a
csapatuk, hogy az ifjúsági csapatok továbbra is a kiemelt országos bajnokságban
tudjanak szerepelni, ne a megyeiben, mert ott jóval magasabb színvonalú a játékerő,
és nagyobb erőpróbát lehet a játékosoknak megvalósítani, és a fejlődési lehetőségük
is jobb lehet ezáltal. A plusz költséget is felvállalta az egyesület, hogy távolabb kell
utazni. Annak a pénznek, amely akár ebben a sportágban, vagy a másik sportágban
az utánpótlás részét illeti, jóval nagyobb összegekbe kerül a három régióba, illetve
más megyébe utaztatni a sportolókat. Ez nem a koncepció kérdése. A koncepció
szintjén azok az elvek, amik itt megfogalmazásra kerülnek, hogy milyen elvek
mentén, hogyan osszák el a pénzeket, az nagyjából a helyén van. A mindenkori
költségvetésben biztosított keretösszeg határozza meg, és azon belül bizottsági
hatáskörben van. Az érintett egyesületekkel az eddigi évek gyakorlata szerint teljes
konszenzus mentén szokott ez a pénzfelosztás megtörténni. Nagyon minimális vita
szokott ebben lenni. Nincs abban semmi kivetése, hogy akár egy badacsonytomaji
futballista focizzon a tapolcai egyesületben, vagy fordítva, akármelyik másik
csapatban.
Rig Lajos képviselő: A sporttámogatás rendszere szigorú keretek között mozog, és
ott fel vannak sorolva, hogy miknek kell megfelelni. A b) pontban minden év
december 15-ig megküldik a sportszervezetek szakosztályonkénti taglétszámáról,
tagok korosztályonkénti megoszlásáról, az eredményekről szóló nyilvántartást,
amelyben fel kell tünteti a heti edzésszámot és azok helyszíneit. Kérdezi, hogy ezt
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minden szakosztály megtett-e december 15-ig? Ez a 2010. évre vonatkozó
támogatások érinti.
Császár László polgármester: Ez feltétele annak, hogy a következő évi támogatásról
elszámoljon. El kell számolni a kapott pénzekről.
Rig Lajos képviselő: A kérdése a 2009. december 15-i állapotra vonatkozik.
Császár László polgármester: Aki 2010-ben támogatást kapott, akkor annak az egyik
feltétele ez. Az Állami Számvevőszék is ellenőrzi őket. Amikor a támogatási
szerződés megküldésre kerül, azzal együtt van kiküldve az elszámolási
nyomtatvány, amelyben egyértelműen és világosan le van írva, hogy milyen
bizonylatokat kell csatolni az elszámoláshoz.
Lévai József képviselő: Képviselő társa említette a sporttal kapcsolatos kitüntetés
átadását. Azzal egészítené ki, hogy az anyag utal rá, hogy bár az önkormányzat
jelentős anyagi támogatást nyújt a tapolcai sporthoz, de ez csak akkor tud működni,
ha magánszemélyek, vállalkozások, szponzori tevékenysége szintén megjelenik.
Javasolja hogy a sportkitüntetéseknek legyen olyan kategóriája, ahol tudnak arra
lehetőséget teremteni, hogy a szponzorokat is el tudják ismerni. Vannak olyan
szponzorok, akik a csapat nevében megjelennek, de számtalan olyan szponzor van,
akinél ez így nem jelenik meg. A finanszírozás és támogatási rendszer egyik fajtája a
pénzbeli hozzájárulás egy sporttevékenység fenntartásához, a másik támogatási
módszer az, hogy a létesítményhasználatot, mint természetbeli támogatást
alkalmazzák. Azt kellene meggondolni, ha ez igaz, hogy ebben egy egységes
gyakorlatot folytassanak, tehát ne legyen az, hogy az egyik sportág pénzbeli
támogatást is kap, és létesítményhasználatot is ingyen, a másiknál pedig abból a
pénzből, amit adnak neki, működésre, abból neki a létesítményhasználatot kell saját
forrásból fedeznie. Innentől kezdve nem összehasonlítható a támogatás mértéke.
Császár László polgármester: A korábbi időszakban is a rendezvénycsarnokkal
kapcsolatosan jelent meg az igény, hogy a labdarúgásban a sporttelepet szinte térítés
nélkül használhatja mindenki, csak annak a fenntartása kevesebbe kerül, mint a
rendezvénycsarnokban. A rendezvénycsarnokban a hozzájárulás mértéke jelképes.
Annak idején ez azért került bevezetésre, hogy ne azért használják adott időben a
rendezvénycsarnokot, hogy pl. edzésen voltak öten, akik lefoglalták a csarnokot, és
ezzel kizárták a 15-20 potenciális sportolót. A versenyeken térítésmentesen
használják a sportcsarnokot. Ez egy jól kialakult gyakorlat, ezen lehet finomítani, de
ez nem koncepció kérdése. Az intézményhasználatok jól működnek, az
intézményvezető kompetenciája, hogy mennyiért adják ki a termeket. Az
egyesületeknél is ez már a mai viszonylatban nem okoz akkora feszültséget, mint a
korábbi időszakban. Azon múlik, hogy adott pénzt közvetlenül tesznek-e oda a
működtető Kft-hez, és ezáltal csökken ez az összeg, mert neki a bevételéből ennyi
hiányozni fog, és akkor azt közvetlenül oda kell adni, és az adott egyesület akkor
ennyivel kevesebbet fog kapni. A rendszerben bent lévő pénzforrásnak elégségesnek
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kell lenni a teljes rendszer fenntartásához és működtetéséhez. Kitüntetést adtak
szponzoroknak, pl. a Toplannak, az Isovernek és a Rockwoolnak.
Lévai József képviselő: Nincs nevesített kitüntetés erre?
Császár László polgármester: A sportkitüntetések között ez nem jelenik meg
nevesítve, de a városi kitüntetési rendeletükben ez a kör nincsen kizárva.
Dr. Imre László jegyző: Nem tartozik jelen előterjesztéshez az a kérdés, amit
képviselő úr felvetett. Polgármester úr is jelezte, hogy ez nem a sportkoncepció
kérdése. A kitüntetések adományozásáról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
szükséges, ott lehet erről a kérdésről beszélni, és örömmel várja képviselő úr
javaslatát majd ahhoz a kérdéshez. Ezt a rendeletet a mostani ülés tapasztalatai
alapján felül kell vizsgálni, és lehetőség lesz arra, hogy ezt a kérdést is megvizsgálják.
Koppányi Ferenc képviselő: Tapolca város lakosságának egy részének nem tetszik a
tapolcai és a badacsonytomaji labdarúgó szakosztály összevonása, főleg amikor
olyan jelenik meg, hogy Badacsonytomaj-T., holott Tapolca adja a pénzt.
Császár László polgármester: Nem adnak nagyobb pénzt. A közös együttműködés
lényege az volt, hogy mindenkinek 50-50%-ot tesz bele, és közösen működtetik. A
badacsonytomaji egyesületnél az MBIII-as jobb, Tapolca esetében a megyei jobb, de
az utánpótlás csapatok pedig közösek, hiszen a játékosok is oda-visszaigazolásra
kerültek, közös csapatnéven, közös finanszírozással.
Koppányi Ferenc képviselő: Ők támogatják a TIAC-HONVÉD-et, adnak nekik 8,7
millió forintot, és ő ezt továbbadja egy másik egyesületnek, aminek BadacsonytomajTapolca a neve.
Császár László polgármester: Nem így működik a rendszer. Ez nem a koncepció
kérdése. A rendelkezése álló források keretein belül dolgozik az egyesület.
Utánpótlás szinten elérték azt a célt, amit szerettek volna.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel az elhangzottakkal együtt a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
156/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az előterjesztés melléletét képező
„Tapolca
Város
Testnevelési
és
Sportkoncepciója 2011-2015.” elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca Város
Testnevelési és Sportkoncepcióját 2011-2015. a
város közoktatási intézményei, sportegyesületei
és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatala
Oktatási és Közművelődési Irodája részére
küldje meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
12) A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2011/2012. tanévben
indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: A múltkor már meghatározták a beiratkozások
időpontját, most a fenntartó a korábbi évek tapasztalatai alapján hasonló mértékű
osztály illetve csoportlétszámok indítását tervezi a 2011-2012. nevelési évben is.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság mind a négy határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mind a
négy 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 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
157/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011/2012. nevelési évben a
Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében
a Kertvárosi Tagintézményében
a Szivárvány Tagintézményében
a Szivárvány Intézményegységében
óvodai csoport indítását tervezi.

6,
6,
3,
5
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Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
158/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011/2012.
tanévben a
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
3
a Bárdos Lajos Intézményegysége
2 (ebből 1 zenei)
elsős osztály
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
3
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
8
a Bárdos Lajos Intézményegysége
6
napközis csoport,
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye
1
a Bárdos Lajos Intézményegysége
1
tanulószobai
csoport indítását tervezi.
Az induló első osztályok minimális létszámát 24 főben határozza
meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését ennek
figyelembe vételével terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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159/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2011/2012. tanévben a Széchenyi István Szakképző
Iskolában
 Szakközépiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
Informatika, kereskedelem-marketing és vendéglátásidegenforgalom képzésekkel.
 Szakiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
(szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció,
szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás)
vendéglátásidegenforgalom
szakmacsoport,
kereskedelem-marketing
szakmacsoport és gépészet
szakmacsoport képzésekkel(legfeljebb két szakmacsoporttal
osztályonként).
 Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben 2 osztály
indítását,
élelmiszer és vegyi árú eladó, vízvezeték és vízkészülék
szerelő, szakács és pincérképzésekkel (legfeljebb két
szakmacsoporttal
osztályonként)
 Előrehozott szakképzésben 1 osztály indítását,
élelmiszer és vegyi
árú
eladó,
szerkezetlakatos
képzésekkel(legfeljebb két
szakmacsoporttal
osztályonként)
 Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását
vendéglős képzéssel, Webmester képzésekkel
 Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája 1
osztály indítását (11. évfolyamon)
engedélyezi.
A képzésben résztvevő nappali munkarend szerinti
osztályok száma 22.
A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti osztály
száma 1.
Az induló nappali munkarend szerinti szakiskolai osztályok
minimális létszámát 24 főben határozza meg.
Az induló nappali munkarend szerinti osztályok minimális
létszámát 28 főben határozza meg.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését
ennek figyelembe vételével terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. február 15.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
160/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő nevelési–
oktatási intézményekben a 2011/2012. nevelésioktatási év indításánál a Tapolcai Óvoda és
Tapolcai Általános Iskola esetében, 10%-kal, a
Széchenyi István Szakképző Iskola esetében
pedig,
20%-kal
engedélyezi
maximális
létszámtól felfelé történő eltérést. Továbbá
20+10%-os felfelé történő eltérést engedélyez,
ha are nagyobb ezzel kapcsolatban nevelési év,
tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele,
felvétele miatt indokolt.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: polgármester

13) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2011. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: 2010. évben a Body Guard Hungary Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel kötöttek szerződést, ami az év végén lejárt. Meg lett
pályáztatva, a következő évekre is, a Body Guard tette a legjobb ajánlatot. Jelenleg
102 fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást, és az igény egyre nagyobb ezzel
kapcsolatban. Az 5,5 millió forintos igényhez az önkormányzatnak 2,9 millió forint
kötelezettséget kell vállalnia, hogy ez a rendszer a további években is működni
tudjon. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Lévai József képviselő: Van-e azzal kapcsolatban tapasztalatuk, hogy mennyire
elégedettek, illetve mennyiben teljesítette a várakozásokat ez a fajta szolgáltatás
Tapolcán való beindítása és működtetése?
Császár László polgármester: A következő napirendi pontok között fog szerepelni a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet beszámolója, abban is érintettek, ezt ott
szerette volna elmondani. Az igény növekvő, a tapasztalatok alapján
elgondolkodtató és megfontolandó, hogy a következő évekre valamilyen térítési
díjat, valamilyen díjat ezért a szolgáltatásért az igénybe vevőktől beszedjenek. Ez
nem lehet annál több, mint amennyit hozzátesznek, maximum a szolgáltatás. Ezt az
önkormányzati hozzájárulást lehetne mérsékelni, illetve hogy az igénybe vevők
érezzék azt, hogy ez fontos számukra – ezek pár száz forintos tételek -, hogy ne olyan
ingyenes szolgáltatásnak vegyék ezt, ami alanyi jogon mindenkinek jár. Nagyon
sokan veszik igénybe. Ezt is rendeletben kell szabályozni, olyan számokat próbálnak
majd kidolgozni, ami az igénybevevőknek elfogadható.
Horváthné Németh Edit alpolgármester: Annyival egészítené ki polgármester urat,
hogy a házi segítségnyújtás is ide tartozik, és ott is elgondolkodnának ezen a
díjbefizetésen. Azok a gondozónők végzik a házi segítségnyújtást, akik a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban is részt vesznek. Ezt ügyeleti rendszerben
oldják meg, és amikor jelzés érkezik a Body Guardhoz, akkor ők jelzik az ügyeletes
gondozónőnek, aki a helyszínre érkezik, és ott döntenie kell, hogy csak egy
megnyugtatást, mentális gondozást, vagy éppen azonnal segítséget kell hívni.
Elgondolkodtató, mert a házi segítségnyújtásnál a szociális törvény változása szerint
a gondozónőnek 9 ellátottat kell gondoznia egy nap, és 8 órás a munkaideje. Ez azt
jeleni, hogy egy órás gondozás mindenképpen szükséges, közben a közlekedés is
időt vesz igénybe, és ezért fontos lenne elgondolkodni, hogy vannak olyan idősek
akik nem feltétlenül szükséges, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vegyék. A jövedelmi
viszonyokat illetve a nyugdíjakat az intézményeknél megvizsgálták, elég sok az az
idős ember, akinek jóval meghaladja a nyugdíjminimum 150%-át a havi nyugdíja.
Természetesen csak ilyen esetben kerülne bevezetésre a minimális térítési díj.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
161/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
további megszervezését 2011. évre is fontosnak
tartja, és annak biztosítását vállalja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
162/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét, hogy a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás biztosítására határozott időre,
2011. január 1. és 2011. december 31. között
terjedő időszakra szerződést kössön a Body
Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft-vel.
Az
állami
támogatáson
felüli
összeg
kiegészítésére
–
legfeljebb
2.900.000.-Ft
összegben
–
kötelezettséget
vállal
a
költségvetési rendelet Általános tartalék
terhére.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester

14) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: A munkatervet az SZMSZ szerint kell megtervezniük.
Felhívták a Képviselő-testület tagjait, illetve a hivatal munkatársait, hogy tegyék meg
a javaslataikat, november 25-ig volt a beérkezési határidő. Ezeket próbálták meg ebbe
a munkatervbe összefoglalni a korábbi tapasztalatok és igények alapján. A bizottsági
ülésen is voltak ezzel kapcsolatban módosító javaslatok. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangú szavazati aránnyal
javasolja, hogy február hónapban kerüljön megtárgyalásra a tapolcai polgárőrség
beszámolója.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság javasolja, hogy az előterjesztés 5. oldalán 2011. március hónapban „A
Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. anyagi támogatása eszközpark
fejlesztésére”, illetve belső felújításokra elnevezésű napirendi pont az alábbiak
szerint egészüljön ki: A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. anyagi
támogatása lehetőségének megvizsgálása eszközpark fejlesztésére, illetve belső
felújításokra. A bizottság javasolja továbbá, hogy „A tapolcai polgárőrség anyagi és
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eszköz támogatása elnevezésű napirendi pont az alábbiak szerint egészüljön ki: A
tapolcai polgárőrség anyagi és eszköz támogatása lehetőségének megvizsgálása. A
bizottság javasolja, hogy február hónapban egészüljön ki az alábbi napirendi ponttal:
A tapolcai polgárőrség beszámolója. A módosító javaslatokat a bizottság egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága Tapolca
Város Önkormányzata 2011. évi munkatervet az előzetes javaslatok alapján az alábbi
kiegészítéssel javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek: Lakossági fórum a
városon átvezető kerékpárúttal kapcsolatban.
Császár László polgármester: A pontosításokat és a módosításokat el tudja fogadni.
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 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
163/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő– testülete a
2011. évi munkatervét az alábbi kiegészítésekkel együtt
jóváhagyja:
2011. február hónapban tárgyalja:
 A tapolcai polgárőrség beszámolója
2011. március hónapban tárgyalja:
 A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
anyagi támogatása eszközpark fejlesztésére, illetve
belső felújításokra elnevezésű napirendi pont az
alábbiak szerint egészüljön ki:
A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit
Kft.
anyagi
támogatása
lehetőségének
megvizsgálása eszközpark fejlesztésére, illetve
belső felújításokra.
 A tapolcai polgárőrség anyagi és eszköz támogatása
elnevezésű napirendi pont az alábbiak szerint
egészüljön ki:
A tapolcai polgárőrség anyagi és eszköz
támogatása lehetőségének megvizsgálása.
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Felhívja Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a munkatervben
szereplő
napirendi
pontok
előkészítéséről
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző
15) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt
teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző
Császár László polgármester: Átadja a szót Dr. Imre László jegyző úrnak.
Dr. Imre László jegyző: 2001. óta a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
módosítását követően minden évben a Képviselő-testületnek meg kell határoznia
azokat a teljesítményértékelési célokat, amelyek alapján a munkáltatói jogkör
gyakorlója a jegyző, a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői éves munkáját értékeli,
illetve megállapítja az éves feladatokat. Az éves értékelési szempontokban alapvető
változások nincsenek, hisz a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a jogszabályoknak
alávetetten látják el feladataikat, így azok a kötelezettségek, amelyeket végre kell
hajtaniuk és mérhetőek, nem változnak. Minden évben az egészséges fejlődés,
szervezeti kultúrafejlesztése érdekében megjelennek új célok, illetve a lakosság minél
magasabb színvonalon történő kiszolgálása érdekében. Ebben az évben azt
tervezzék, és azért javasolják, hogy a Képviselő-testület a teljesítményértékelési célok
között ezt jelenítse meg, hogy az adók elektronikus úton történő bevallását lehetővé
tudják tenni. Azért fogalmaz feltételes módban, mert ez majd a költségvetési rendelet
függvénye is. A teljesítményértékelési célok között szerepel, hogy a hivatal vizsgálja,
tegye meg a javaslatait, minden egyes köztisztviselő a saját területén, hogy hogyan
lehetne minél hatékonyabban, rugalmasabban az ügyfeleket kiszolgálni. Megítélésük
szerint ez most pl. általában a beadványok elektronikus úton való érkeztetése és
elbírálása. Ennek a legegyszerűbb, a leggyorsabb, és a vállalkozókat és a
magánszemélyeket is egyformán érintő kérdés, hogy az adóbevallásokat elektronikus
úton lehessen benyújtani. Ezeknek azonban a mostani ismereteik szerint kb. 7800.000.- forint fejlesztési költsége van, ezt majd a költségvetési rendelet
elfogadásakor kérik figyelembe venni a Képviselő-testület részéről. A másik fontos
fejlesztési cél, amelyhez a célokat megfogalmazták az az, hogy a hivatalon belül meg
tudják teremteni a postai szolgáltatások elérését, ami azt jelenti, hogy csekkfeladás,
kártyás befizetés, illetve illetékbélyeg beszerzése a hivatalon belül megtörténhessen.
Ehhez szükséges egyeztető tárgyalásokat már megkezdték, illetve a technikai
felkészülés tervezését is. Ha ez bekövetkezik – pl. az Okmányiroda esetében -, akkor
nem kell a postára átfáradni, hanem az ügyfelek a Polgármesteri Hivatalon belül
tudják ezeket a befizetési kötelezettségüket ellátni. A jövő évre kitűzendő célokkal
kéri a Képviselő-testületet, hogy a teljesítményértékelésről szóló előterjesztést, illetve
annak határozati javaslatát támogatni szíveskedjenek.
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Császár László polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 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 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
164/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében
2011. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat
állapítja meg:


Az Önkormányzat stratégiai programjában
meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az
éves költségvetési irányelveknek való megfelelés,
kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás, az
önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a
pénzügyi lehetőségek, pályázatok felkutatása,
hatékony kihasználása, a célok törvényes és
gazdaságos megvalósítása.



Az önkormányzati források gyarapításának
elősegítése,
racionális
felhasználása
és
a
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb
felhasználásának megvalósítása.



A Képviselő-testület és szervei munkájának
szakszerű
előkészítése,
ehhez
kapcsolódó
alternatívák kidolgozása,
eredményességének
elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása,
ellenőrzése.



A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai
szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos,
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szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása,
az ügyintézés során a határidők pontos betartása.


Az
önkormányzati
és
hatósági
munkát
meghatározó jogszabályi változások folyamatos
figyelemmel kísérése, elsajátítása.



A hatósági és önkormányzati munka, valamint az
ügyféltájékoztatás
színvonalának
és
hatékonyságának folyamatos javítása, fejlesztése
önképzéssel, ellenőrzéssel, a minőségirányítási
rendszer működtetésével.



A szolgáltató és ügyfélbarát közigazgatás kiépítése,
alkalmazása érdekében a saját területhez tartozó
leghatékonyabb munkavégzésre való törekvés.



A
technikai
fejlődésnek
megfelelően
az
elektronikus úton benyújtható kérelmek körének
folyamatos feltárása, az ismert lehetőségek
hatékony megvalósítása, a hozzájuk kapcsolódó
ismeretek bővítése.
Határidő:
Felelős:

2011. február 28.
jegyző

16) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Az elmúlt évben három ilyen ingatlant vettek át a
Vagyonkezelő Zrt-től, és abban van egy olyan kötelezettség, hogy 15 évig nem
idegeníthetik el, és erről minden évben be kell számolni, hogy adott célra használják
ezeket az ingatlanokat. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Ez a három terület a Hegymagasi úton található
átrakó, a volt Halápi út nyugati oldalán található szemétlerakó szintén az, és az Yházak mellett található játszótér. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Hasonló eljárás keretében került az önkormányzat
tulajdonába az ún. Mereszjev Sportpálya kint a Dobó lakótelepen, ahol az akkori
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előterjesztésben azt kellett vállalnia az önkormányzatnak, hogy 15 évig sportcélra
fogja használni ezt az ingatlant. Ha ez az előterjesztés így él, akkor azzal az
ingatlannak kapcsolatban is hasonló beszámolási kötelezettségük keletkezhet. Ez
ingatlan tekintetében hogy állnak?
Császár László polgármester: Véleménye szerint az abban a szerződésben nem
került megfogalmazásra, hogy évente kell beszámolni.
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: A honvédségi
ingatlanokat egy szerződésben vették át. A szerződés felsorolta az adott ingatlanok
helyrajzi számait. A szerződés 2006. szeptember 19-én kelt, ez a szerződés nem
tartalmaz ilyen beszámolási kötelezettséget. A honvéd sportpályával kapcsolatban
van egy Képviselő-testületi döntés 2006. június 2-án, amiben az foglaltatik, hogy a
sportpálya területét 15 évig csak a Nemzeti Sporthivatal elnökével egyetértésben
lehet értékesíteni. A sportpálya mellett történt ingatlanértékesítés, ez egy más
helyrajzi számú ingatlan, amely a településrendezési tervekben is szerepel. A
sportpálya helyrajzi száma 1896, az eladott ingatlané 1898, és a rendezési tervnek
megfelelően történt. A rendezési terv egyeztetésében a honvédség is részt vett.
Császár László polgármester: Az abba a gazdasági övezetbe tartozik, ami előtte is
kialakult, ahol a használtautó-kereskedések vannak. Korábban a Vagyonkezelő Zrt.
elődjének beszámolójában ez nem kellett leírni. Ettől még a 15 éves kötelezettség
fennáll, de nem kell róla testületi beszámolót készíteni.
Rig Lajos képviselő: Irodavezető úrtól kérdezi, hogy melyik az előbb említett
ingatlan, és mennyiért került eladásra?
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Nála van a megosztási
vázrajz, meg tudja mondani, az árat nem.
Dr. Imre László jegyző: Közbe kell hogy szóljon, mert ezen az ülésen nem először,
nem az előterjesztéshez kapcsolódó kérdések irányába indul el a tárgyalás, amely
jelen esetben is felvethet olyan kérdéseket, amely üzleti érdeket, személyiségi jogokat
sérthet. Nem a kérdés jogosságáról és tartalmáról van szó. Mivel az előterjesztésre a
szakirodák és a szakemberek készülnek, ahhoz, hogy megfelelő választ tudjanak
adni, ahhoz nem biztos, hogy adott pillanatban azt a választ a nyilvános ülésen meg
lehet tenni. Javasolja, hogy ha egy napirenddel kapcsolatban ilyen kérdések
felmerülnek még az ülés előtt, akkor meg kell keresni a Polgármesteri Hivatalt, a
jegyzőt, vagy a jegyző felhatalmazása alapján az adott kollégát. A képviselő abba a
helyzetbe fog jutni, hogy eldönti, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e indítvánnyal élni,
vagy esetleg választ kap, és nem kell ebbe a helyzetbe belefutniuk. A tárgyalás
szabályai egyértelműen arról szólnak, hogy az adott napirendhez tartozó kérdéseket
lehet és kell is tárgyalni.
Császár László polgármester: Nem titkosak a számok, csak most nem tudnak rá
válaszolni.
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Rig Lajos képviselő: Köszöni jegyző úr válaszát. Ez egy hirtelen kialakult kérdés
volt, mivel képviselő társa kérdezte az előző szerződés tartalmát, és a hivatalvezető
ott mondta, hogy eladásra került, és ez egy hirtelen válasz volt.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
165/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca 02/2, 0259 és 3442 helyrajzi számú
ingatlanokat érintő Tapolca Város Önkormányzata
és az MNV Zrt. között létrejött szerződés V.4./b.)
pontjában megállapított kötelezettségvállalásról
szóló beszámolót elfogadja.
- A Tapolca 02/2 helyrajzi számú, a természetben a
Hegymagasi úton található volt állatrakodó
használati célja megegyezik a szerződéskötéskor
meghatározott „településrendezés” használati céllal,
- A Tapolca 0259 helyrajzi számú, természetben a
Zalahalápi út nyugati oldalán található volt
szemétlerakó használati célja megegyezik a
szerződéskötéskor
meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal,
- A Tapolca 3442 helyrajzi számú, természetben a
Kazinczy tér 11-13. számú alatti Y-házaktól nyugatra
található kivett, játszótér használati célja megegyezik
a szerződéskor meghatározott „településfejlesztés,
közösségi tér biztosítása” használati céllal
Tapolca Város Önkormányzata fenntartja, az
ingatlanokat el nem idegenítette, illetve azokkal
semmilyen tranzakciót végre nem hajtott.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: A szociális igazgatási törvény írja elő ezt a
beszámolási kötelezettséget, illetve ez a munkatervben is szerepel. Úgy gondolja,
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részletes tájékoztatót adott igazgató úr az alapellátás tevékenységéről. Reméli, hogy a
házi jelzőrendszeres segítségnyújtással tudnak egy olyan átgondolt rendelettervezetet kialakítani, amivel megoldódhat ez a probléma. Felkéri a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Dr. Varga István a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója: Lévai
képviselő úr korábbi kérdésére szeretne választ adni. A jelző rendszerbe való
bekerülés komoly törvényi háttérrel bír. Szerencsére visszaélés nem volt, tehát
akikhez kitelepítették ezeket az eszközöket, azok megértették, hogy nem arra való,
hogy ha eszébe jut valami, akkor nyomkodja. Úgy gondolja, hogy a városnak ez egy
sikertörténete, mert nagy az érdeklődés, és beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Nem kellett eszközt elvenni azért, mert szórakozásra használták.
Horváthné Németh Edit alpolgármester: Mindannyiuk által ismert, hogy a bölcsőde
pályázatuk másodszorra sikeres volt. A következő év szeptember 1-re megvalósul ez
a beruházás, és egy teljesen új csoporttal kezdik majd el a munkát. A bölcsődébe a
bizottság úgy vette fel eddig a gyereket, hogy abban az évben december 31-ig betölti
a 3. életévét, ez visszakerüljön az eredeti törvény szerinti állapotra, tehát annak a
nevelési évnek a végéig veszik fel a gyermekeket a bölcsődébe, augusztus 31-ig. Nem
szorosan az alapellátáshoz kapcsolódik, viszont említésre méltó az, hogy a város
Hajléktalan Szállót üzemeltet, ami nem kötelező feladat, de szükség van rá. Ezen
felül az utcai szociális munka az, amely csak 50 ezer fő lakos felett kötelező. A
Hajléktalan Szálló dolgozói egy alapítványt hoztak létre, a Tapolcai Hajléktalanokért
Alapítványt, és pályáztak utcai szociális munkára. Elmondja, hogy december 1-től
április 30-ig működik egy olyan 24 órás telefonszám, amely bármikor felhívható
bárki által, ezt a kollégák majd meghirdetik a sajtóban, televízióban,
intézményekben. Ha bárki Tapolcán és a külterületeken is olyan rászorulóval
találkozik, akkor ezt a segélyszámot azonnal hívhatja. Heti háromszor négy órában
járják az utcát a munkatársak, és ők ezt teljesen ingyen, bérmentve, és saját
elhatározásból végzik. Az a cél, hogy Tapolcán ne legyen olyan ember, aki ellátatlan.
A telefonszám a következő: 70/576-0020. Ezt a nap 24 órájában lehet hívni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
166/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

VEGYES ÜGYEK
-

Pályázat
benyújtása:„Hátrányos
helyzetű
tanulók
Tehetséggondozó Programjában” való részvételre
Előterjesztő: Császár László polgármester

Arany

János

Császár László polgármester: A kiküldött anyag után érkezett egy szülő azzal a
kéréssel, hogy a Kazinczy Ferenc Tagintézménybe járó gyermeke, Komora Berill
Fanni szeretne az Arany János Tehetséggondozó Programban részt venni, ehhez
viszont a Képviselő-testület jóváhagyó támogatása és esetleges anyagi támogatás is
szükséges. A bizottságok ezt már tárgyalták. Tóth Mária oktatási referenst kérdezi,
hogy azóta van-e plusz információ az osztályfőnöki részről?
Tóth Mária oktatási referens: Megérkezett a tanuló jellemzése a Sárisápi Általános
Iskola és a Kazinczy Ferenc Tagintézmény közös összefogásával. Az édesanya
mindent igyekszik biztosítani gyermeke tanulásához. Berill magatartása és
szorgalma példás. Betegség miatt voltak igazolt hiányzásai, de ennek ellenére
minden tantárgyból a dolgozatai, a feleletei és osztályzatai jelesek lettek. Szorgalmas
tanuló, szívesen egészíti ki ismereteit. A szorgalmi feladatokat mindig megoldotta, a
közösségi munkában mindig aktívan részt vette, ünnepi műsorokban szerepet
vállalt. Testnevelés tantárgyból orvosi javaslat alapján könnyítésben részesül.
Versenyekre is benevezett, ahol sikeresen szerepelt. Ötödik osztályban Hermann
Ottó Országos Természetismereti I. helyezés, hatodik osztályban Hermann Ottó
Országos Természetismereti II. helyezés, alapműveleti matematikai körzeti verseny
III. helyezés, hetedik osztályban eredményesen szerepelt a Zrínyi Ilona megyei
matematika versenyen, és idén benevezett a mozaik internetes matematika
versenyre. Tekintettel arra, hogy Berill 2010. december 6-án érkezett a tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményébe, ezt a jellemzést a Sári Sápi
Általános Iskolából a korábbi osztályfőnökétől kapták.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a tanuló a Képviselő-testület
támogatására érdemes. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Tegnapi napon a Tür Gimnázium pedagógusával
találkozott, aki felügyeli ezt a rendszert. Beszélgetve az előterjesztésről elmondta,
hogy általában az a bevett gyakorlat, hogy a támogatás mértéke, amit helyi szinten
megszavaznak, az az utazás költségét szolgálja, mert a programon belül a gyerek
már egyéb támogatásban tud részesülni, mert azokra a források biztosítottak.
Marton József képviselő: A bizottsági ülésen még nem derült ki, hogy a tanuló miért
váltogatta gyorsan a lakhelyét. Amennyiben Tapolcáról elkerül, akkor ezt Tapolca
finanszírozza, vagy ahova elkerül?
Tóth Mária oktatási referens: A tanuló állandó lakhelye itt volt Tapolcán. A
gyermekvédelmi kedvezményt még júniusban itt kapta meg.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
167/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
benyújtja pályázatát a Hátrányos helyzetű tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre.
Támogatja, hogy Komora Berill Fanni (sz.: Tapolca,
1996. október 25. an.: Jakab Rita) a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
nyolcadik osztályos tanulója Tapolca város
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű
diákok
Arany
János
Tehetséggondozó
Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált
diák számára a programban való részvétel idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi
5000 Ft ösztöndíjat/ szociális támogatást nyújt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
ennek
fedezetét
a
település
2011-2016-ig
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
-

Használtcikk-piac működtetése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: December 31-ig van jelen pillanatban engedélye a
használtcikk-piacnak. A korábbi időszakban azért nem foglalkoztak vele, mert bíztak
abban, hogy előbbre tud jönni a városrehabilitációs program keretén belül ennek a
felújítása. 2011. március 31-ig javasolják a piac működetését meghosszabbítani.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést 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 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
168/N/2010. (XII.10.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tapolcai használtcikk-piac működtetését 2011.
március
31.
napjáig
jelenlegi
állapotában
meghosszabbítja.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
Sólyom Károly alpolgármester: Egy levelet szeretne felolvasni, amely polgármester
úrnak érkezett. Halász Sándor polgártársuk küldte, és köszönetét fejezi ki a Dobó
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lakótelep nevében a külső buszmegálló gyors és tetszetős munkáiért, és kíván a
Képviselő-testületnek további jó munkát. A Képviselő-testület az általa jogtalan
kritikát tudomásul veszi, a jogos kritikát elfogadja és orvosolja, a dicséretet
köszönettel veszi.
Bakos György képviselő: A diszeli sportpályával kapcsolatosan a Vagyonkezelőtől
van-e visszajelzés, hogy mikor kaphatják vissza? A postával kapcsolatban kérdezi,
hogy ment-e levél a posta központi igazgatóságához?
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Kb. egy hónapja ment
el a kérelem a focipályával kapcsolatban, de még nem döntött erről a Vagyonkezelői
Tanács.
Császár László polgármester: A postával kapcsolatban elküldték a leveleket.
Visszajelzés jövő év elején várható.
Rig Lajos képviselő: A közmeghallgatáson írásban érkezett anyagokra még nem
mindenki kapott választ, köztük Dobó Zoltán képviselő társa sem. Tudomása szerint
a mai nap jár le a válaszadás ideje.
Császár László polgármester: Tegnapi napon írta alá a levelet jegyző úrral közösen.
Nagy valószínűséggel a mai napon megkapja mindenki az írásban ígért kérdéseire a
választ.
Lévai József képviselő: Van-e arra lehetőség a karácsonyra való tekintettel, hogy a
Liszt Ferenc utcában megoldani a helyi járat nyomvonalának megváltoztatását? Úgy
gondolja, elég idő volt arra, hogy szakértők kellő mélységig meg tudják vizsgálni ezt
a helyzetet.
Császár László polgármester: A rendőrségi levél és a szakértői vélemény a tegnapi
postával érkezett, amiben az szerepel, hogy nem javasolja ott a helyi járati
közlekedést, javasolja, hogy találjanak más megoldást. Az üzemeltetővel kell
egyeztetni, hogyan tudnak a nyomvonalon változtatni. Megnézik ennek a
lehetőségét. Ha meg tudják oldani egyszerű úton, akkor megoldják. Több képviselő
társától merült fel az igény a karácsonyi bevásárlásokkal kapcsolatban, hogy a
karácsonyi időszakban a parkolást tegyék ingyenessé Tapolca városában.
Rendeletben ezt nem fogják leszabályozni, mert ahhoz rendeletet kell módosítani, de
meg fogják beszélni az üzemeltető Kft-vel, hogy próbálják megoldani, hogy ezzel is
elősegítsék a karácsonyi bevásárlást. Most hétvégén, jövő hétvégén és a karácsonyi
időszakban díjmentes lesz a városukban a parkolás. Most érkezett levél az ülés alatt.
Az elmúlt hetekben több egyeztető tárgyalást folytattak alpolgármester úrral közösen
és a Városgazdálkodási Alapítvánnyal, az ő tulajdonukban lévő 30%-os üzletrész
sorsával kapcsolatban. Ez már tőle, illetve máshol is elhangzott egy igény, hogy a
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t tegyék 100%-os önkormányzati tulajdonúvá,
hiszen a működtetés így tud hosszú távon törvényileg működni. Megkeresték az
alapítványt, ajánlatot tettek az üzletrész megvásárlására. Ennek a részletei még nem
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kidolgozottak, de a kuratórium meghozta a döntését, hogy hajlandóak a
megegyezésre, és készen állnak, hogy az önkormányzatnak átadják a 30%-os
üzletrészt. A további részletekről a későbbiekben a Képviselő-testületet tájékoztatni
fogják.
Szalkai Zsolt képviselő: Polgármester Úr említette az ülés elején, hogy a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Bizottság ülésén vett részt. Az ülésen, ahol emléklapokat
is adtak az érintett szervezeteknek, a Veszprém Megyei Magyar Nemzeti Gárdát
megemlítették-e, ugyanis ők voltak az egyetlen olyan civil szervezet, akik a lehető
legnagyobb létszámmal vettek részt, és anyagi fedezetet is biztosítottak, és sok ember
vett részt az ottani kármentesítésben. Voltak köztük olyanok is, akik pl. a Megyei
Katasztrófavédelmi Hivatal kért, hogy legyenek jelen, és segítsék a munkát.
Császár László polgármester: Elmondja, hogy nem ő volt ezen a rendezvényen, mert
más jellegű elfoglaltsága volt, akkor volt a helyi Göllesz Viktor ösztöndíjak átadása.
Sólyom Károly alpolgármester úr vett részt ezen a rendezvényen.
Sólyom Károly alpolgármester: Emlékezetei szerint nem volt megemlítve. A
kitüntetettek illetve az elismerésben részesülők között bizonyára nem, mert akkor ott
lett volna. Úgy gondolja, hogy ez a rendezvény most a tűzoltókra hegyeződött ki.
Császár László polgármester: Ez nem zárja ki azt, hogy ők nem lesznek megemlítve.
Dr. Lauer János mondta neki, hogy a katasztrófavédelmen belüli állománynak lett
szervezve. Nagyon sok civil volt, aki Tapolca városából is részt vett ezen.
Sólyom Károly alpolgármester: Sem önkormányzatokat, sem más civil szervezetet
nem ismertek most el, Zala, Vas és Veszprém megyei tűzoltó szervezetei lettek
kizárólag jutalmazva és elismerve.
Császár László polgármester: Ahány rendezvényen részt vett, mindenkinek
megköszönte a segítségét, nyilván, hogy ennek meglesznek még a fórumai. Köszöni
bármely civil szervezet segítségét. Elmondja, hogy jövő héten rendkívüli ülés
megtartására kerül sor csütörtökön a hulladékszállítással kapcsolatban. A
konzorciumi állásfoglalások miatt ezt jövő hétre tudják előkészíteni. Az ülés
várhatóan a csütörtök délelőtti órákban lesz. A hét elején az anyagot is ki fogják
küldeni, várhatóan az lesz az utolsó testületi ülésük ez évben.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 12.00 órakor bezárja.
K. m. f.
Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

