TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/38-29/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május
30-án (péntek) 8.00 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
Vajda Attila
képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető,
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr.
Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Varga
Béláné közoktatási referens, dr. Iker Viktória önkormányzati
ügyintéző, Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,
Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Nagy Eörsné Wass
Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetője, Tóth Csaba
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke, Paréj József
TVSE Sakk Szakosztályának vezetője, Csaba Dezső Tapolca és
Környéke
Kistérségi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi,
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Érdekképviseleti Egyesületének leköszönő elnöke, Ulrike Vollner
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke, Minorics
Tamás Tourinform Iroda vezetője, Rédli Károly Tapolca Kft
ügyvezető igazgatója, Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság
vezetője, Dr. Kővári Zoltán Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese, Székelyné Lájer
Erzsébet Tapolcai Rendőrkapitányság képviseletében, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai.
Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai
ülésén. Napirend előtt a nyilvánosság előtt szeretné megköszönni két személy
munkáját, tevékenységét. Csaba Dezsőnek, a Tapolca és Környéke Kistérségi
Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete leköszönő elnökének a
továbbiakban is sok sikert, jó egészséget kíván!
Csaba Dezső emléklapot és egy üveg bort vesz át Császár László polgármestertől.
Császár László polgármester: Az elmúlt napokban Paréj Józsefet, a TIAC VSE Sakk
Szakosztályának vezetőjét a Magyar Sakk szövetség tiszteletbeli tagjává választotta.
Ez alkalomból díszes emlékplakettet kapott, melyet megmutat a jelenlévőknek. E
jeles esemény és közelgő születésnapja alkalmából szívből gratulál és bízik benne,
hogy hosszú évekig végzi még tevékenységét.
Paréj József emléklapot és egy üveg bort vesz át Császár László polgármestertől.
Paréj József: A Szakosztály nevében köszönetét szeretné kifejezni Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testületének, hogy több éven keresztül erkölcsileg és
anyagilag jelentős mértékben támogatták a Sakk Szakosztályt. Az eredmények
elérése a támogatások nélkül nem jött volna létre. Köszöni szépen.
Császár László polgármester: Az elmúlt héten megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen a kórház támogatásáról döntöttek. A napokban kapta meg a levelet
dr. Lang Zsuzsannától, melyben köszönetüket fejezik ki a támogatással kapcsolatban.
A támogatási szerződés megkötése a közreműködő szervezettel folyamatban van. A
kistérségnél hasonló döntésről lesz előterjesztés. Reméli, hogy ott is pozitív döntés
születik. Tóth Csaba a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke a
tanácsülésen támogatni fogja a döntést.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi
pályázaton a Családbarát Munkahely címet nyerte el. Az oklevelet szerdán vették át
a minisztériumban. Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót, adjon
minderről tájékoztatást.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: 2012. után második alkalommal
vehette át ezt a díjat. Ebben az évben százezernél több pályázat érkezett erre a címre,
közülük 39-en kerültek díjazásra. Nemcsak költségvetési szerv, kis-, közép- és
nagyvállalatok is indultak a pályázaton. Nagyon örül, hogy ilyen hivatalban
dolgozhat, teljes mértékben megvalósul a jobline.hu oldalon lévő szöveg, miszerint
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„Boldog ember az, aki örömmel indul munkába, s még boldogabb az, aki örömmel
indul haza is onnan!” Éljenek ezzel a Családbarát Munkahely adta lehetőségekkel.
Császár László polgármester: Ezen alkalomból megköszöni a hivatal vezetőjének
munkáját.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Itt van a körükben Tóth Csaba, a Tapolca Környéki Önkormányzati
társulás elnöke, valamint megérkeznek a meghívottak a rendőrségtől, az Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely Alapítványtól, valamint a Tourinform Iroda vezetője. Javasolja,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással tárgyalják,
hogy 4. napirendi pontként a Tapolca Város Önkormányzata kiválás a Tapolca környéki
Önkormányzati Társulásból, 5. napirendi pontként a A Tapolcai Rendőrkapitányság
beszámolója Tapolca Város Közbiztonságának helyzetéről, 6. napirendi pontként a
Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről 7. napirendi
pontként a Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2013. évi
tevékenységéről című előterjesztéseket tárgyalják, valamint az „NHSZ Tapolca Kft.
átalakulásához döntések meghozatala” című előterjesztést a vegyes ügyek keretébe
vegyék fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.
67/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi
pontokat azzal a módosítással tárgyalja, hogy
4. napirendi pontként a
Tapolca Város Önkormányzata kiválás a Tapolca
környéki Önkormányzati Társulásból,
5. napirendi pontként a
A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca
Város Közbiztonságának helyzetéről,
6. napirendi pontként a
Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről
és a 2014. évi tervekről
7. napirendi pontként a
Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
című előterjesztéseket tárgyalják, valamint az
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„NHSZ
Tapolca
Kft.
átalakulásához
döntések
meghozatala”című előterjesztést a vegyes ügyek keretébe
felveszi.
NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselőtestület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
2) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes
szabályokról
szóló
rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
3) A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában
működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
4) Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulásból
Előterjesztő: Császár László polgármester
5) A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója
Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Császár László polgármester
6) Tourinform Iroda tájékoztatója a
működésről és a 2014. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

2013.

évi

7) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Császár László polgármester
8) A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési
Társulás szakképzési feladat-ellátási célokat
szolgáló vagyonának átadása a Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ
Veszprémi
Megyeközponti Tankerületének
Előterjesztő: Császár László polgármester
9) A Magyar Állam tulajdonában, a KLIK
vagyonkezelésében lévő NEW Holland TL
típusú YHV-052 rendszámú traktor és hozzá
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kapcsolódó adapterek önkormányzati tulajdona
adásának igénylése az MNV Zrt-nél
Előterjesztő: Császár László polgármester
10) A méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos
programban való részvétel
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység
átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott
alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
1) NHSZ Tapolca Kft. átalakulásához
meghozatala
Előterjesztő: Császár László polgármester

döntések

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Lévai József képviselő: A tárgyalások között szerepelnek a habüveg-gyártással
kapcsolatos megbeszélések, valamint a strandfejlesztéssel kapcsolatos DRV
képviselőivel folytatott egyeztetések. Ezekkel kapcsolatban szeretne kiegészítést
kérni.
Császár László polgármester: A habüveg-gyártással kapcsolatban több fordulóban
tárgyaltak a cég előkészítéséről. Főépítész Úrral tárgyaltak a két potenciális
befektetővel, a HUKE Kft ügyvezetője tulajdonosa lenne a szakmai befektető.
Információk szerint a cég bejegyzése már folyamatban van. Ha elindulnak, akkor tud
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a város is bekapcsolódni a folyamatba. Várják az új uniós pályázatok kiírását,
támogatást remélnek. Országos szinten kiemelt programként kezelik ezt, reméli
hamarosan el tud indulni. Ezeket az előkészítő folyamatokat napi szinten végzik. A
laktanyai három hektáros területet vinnék be apportként a cégbe. Ha olyan
pályázatok kerülnek kiírásra, amelyben az önkormányzat, mint kedvezményezett
nagyobb intenzitást tudna elérni, akkor az önkormányzat pályázik, ha nem akkor a
cég a technológiára. Folynak az előkészítési folyamtok a laktanya területén, amire
különítettek el összeget. A víz és csatorna bekötéssel kapcsolatos megállapodások
aláírásra kerültek. Reményeik szerint a nyár végére a közmű tervek rendelkezésre
állnak.
A stranddal kapcsolatban a DRV Zrt-vel egyeztettek, hogy a csatorna bekötés
rendben van, a Rockwool felé vezető ágra fognak rákötni, a Rockwoolon és a
Tűzépen keresztül fog a szennyvízhálózatra csatlakozni. A strand 2008-ban bezárásra
került, akkoriban a futballpályától történt a víz betáplálás, ezt a szakaszt újítja fel a
DRV Zrt. Teljesen új csővel látják el, hogy a strandot ki tudja szolgálni. Erről
folytattak egyeztetést.
Lévai József képviselő: Ha felmennek a HUKE Kft honlapjára, akkor egész jó filmek
érhetők el, hogyan néz ki az üveg feldolgozás technológiája.
Császár László polgármester: Meghívást kaptak Zalaegerszegre, mert ott van
feldolgozó üzem. Mindenképpen élni fognak ezzel a lehetőséggel. Szakmailag az
ország egyik legjobb szakmai befektetőjéről van szó, a cég sokat tud segíteni, hogy ez
a tevékenység előre lépjen.
Sólyom Károly alpolgármester: A tegnapi napon a Veszprém Megyei
Területfejlesztési Program egyeztető fóruma volt Tapolca, Sümeg és Ajka Járást
illetően a Városháza udvari tanácstermében. Ebben az elfogadás előtt lévő
programban, térségi integrált gazdaságfejlesztési vezér programcsomagjában
kiemelten szerepel a habüveggyártással kapcsolatos barnamezős terület. A Veszprém
Megyei Önkormányzat befogadta és szerepel a fejlesztendő területek között.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
68/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
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2)

Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy jelen előirányzat
módosítására a 2014. január 1-jétől április 30-ig beérkezett többletbevétel és a kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Lévai József képviselő: Érdeklődik, hogy az anyagban a költségvetés módosítás
egyik tétele a bérkompenzáció, amit annak okán kapnak, hogy a minimálbér
emelkedésével nem tart lépést a köztisztviselői bértábla változása. A különböző
kategóriák közötti különbségek hogyan vannak fenntartva így, hogy alulról föltolták
az alsó kategóriákat?
Császár László polgármester: A költségvetésben 15 %-ot különítettek el, pontosan
ezekre a célokra. Béreltérítésre különítették el, ez a jegyző hatáskörében van. Ezzel
próbálják meg kompenzálni ezeket a dolgokat. Aki e fölött van, nem tudják a
jogszabály szerint emelni, azt saját hatáskörben lehet megoldani. Az idei évben is
sikerült ezt orvosolni. Ezzel a keretösszeggel próbálják meg kezelni ezt az anomáliát.
Reméli, hogy ez a köztisztviselői alap is rendezésre került és ezek a dolgok a
helyükre kerülnek. Ez sok területen gondot okoz.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
7/2014. (VI.3.)

ÖNKORMÁNYZATI
Tapolca
Tapolca

RENDELET

Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Város 2014. évi költségvetéséről, a
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végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 7/2014. (VI.3.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3)

A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda
intézményátszervezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt időszak
tapasztalatai, az óvoda életében bekövetkezett változás miatt intézményátszervezésre
van
szükség.
Az
óvoda
székhelye
módosul,
ez
intézményátszervezésnek minősül a jogszabály szerint. A korábbi döntések alapján a
maximális gyereklétszám 630 főben került meghatározásra, ez azonban évek óta
megközelítésre sem került. Az élethez igazítják, hiszen a 21 óvodai csoporttal
maximálisan felvehető 525 fő. Az 500 főt sem érte el az óvodai létszám az elmúlt
időszakban. Indokolt, mert sok statisztikai mutatóban az óvoda kihasználtságát a
létszámhoz mérik, mekkora a maximális befogadóképesség, a jelenlegi létszámmal
rosszabb képet mutat, mint a valóság.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
69/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában
működő
Tapolcai
Óvodában
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint:
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Az óvoda neve és székhelye:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda
8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4.
Tagintézményei:
1. Tapolcai
Kertvárosi
Óvoda
Szivárvány
Tagintézménye, 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
2. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye,
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
3. Tapolcai
Kertvárosi
Óvoda
Barackvirág
Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Felvehető maximális gyermek és tanulólétszám: 525 fő
Felkéri a polgármestert
megtételére.

szükséges

intézkedések

azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
70/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

A Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda 2013. június 1jei
hatállyal
jóváhagyott
alapító
okiratának
módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet 2014.
július 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a 2. és 3. melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
azonnal
jegyző

Határidő:
Felelős:
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4)

Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulásból
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztésben
összefoglalták a 2005-től történteket, hova jutott a társulás, mi volt az önkormányzat
szerepe. Az önkormányzati törvény szerint anyagilag is támogatott volt a többcélú
társulás létrehozatala, a munkaszervezet támogatást kapott. A 2011. évi
törvényváltozás folyamán ezek kikerültek a jogszabályból, 2012. december 31.
napjával megszűntek a plusz dolgok. A társulás mint szerveződés az Mötv-ből nem
került ki, most is működik szociális társulásként, ebben Tapolca szerepe nagyon
minimális. A szociális társulásban Raposka Község Önkormányzatával vannak
együtt, vele látják el a közös önkormányzati feladatot. A közoktatás, belső ellenőrzés,
területfejlesztés, kikerültek a társulás egyes köréből. A közoktatás átkerült a KLIKhez, a belső ellenőrzést mindenki önállóan vagy kisebb társulásokban oldják meg. A
háziorvosi ügyeletet látják el közösen. Az idei évtől a város közvetlenül a kórháznak
adja a hozzájárulást. Tapolca tulajdonosa az épületnek 1/33-ad részben. Ehhez jelen
állapotban 100.000 Ft-os nagyságrenddel járul hozzá. A társulás alapszabályából
adódóan Tapolca nélkül a társulás működésképtelen. Ha nem venne részt a társulási
ülésen, akkor a társulás határozatképtelen lenne. Az ő jelenlétével is előfordult már
többször, hogy határozatképtelen volt a társulás. Olyan dologról dönt, ami Tapolca
Város Önkormányzatát és a várost nem érinti. A naptári év első napján be lehet lépni
és utolsó napján ki lehet lépni a társulásból. Június 30-ig ezt a döntést meg kell hozni.
Erről a Tanácsot tájékoztatta, szeretné, ha a kiválásról a döntést meghoznák. A
kapcsolatot nem szakítanák meg, az irodaépületben, mint tulajdonos részt kívánnak
venni, és a háziorvosi ügyeletben is. A rendszer szintén átalakítás előtt áll.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek.
Császár László polgármester:
előterjesztéshez hozzászólni.

Kérdezi

Tóth

Csaba

elnököt,

kíván-e

az

Tóth Csaba Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnöke: Örömére szolgál,
hogy itt lehet. Sajnálja azt, hogy valaminek vége lesz, ami egyszer működött.
Láthatták, hogyan épül fel a rendszer és hogyan épül le, mert közben megváltoztak a
jogszabályok, egyes feladatok átkerültek más hatáskörbe. A tanácsülésen meg kell
beszélni, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos témakörben merre induljanak el.
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Akarnak-e létrehozni erre társulást, vagy egyenként megállapodásokat kötnek a
kórházzal. Ez szerdán el fog dőlni. A szociális feladatellátás kapcsán Tapolca nem
érintett, de jelezni szeretné, hogy Lesenceistvánd sem érintett ebben az ügyben,
hiszen mikro társulásuk van a lesencei településekkel egészen Uzsától,
Hegymagasig, Szigligetet, Balatonedericset említve. Ezt a feladatot, az elnöki pozíciót
azért vállalta el, mert a szociális feladatellátásban volt némi tapasztalata. Tapolca
mellett a legrentábilisabban működő szociális feladatellátó mikro társulás volt. Előre
kiszámítható volt, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás átszervezésre került, hiszen a
jelenlegi kurzus más irányba akarja a térség településeit irányítani. Azt kéri a
képviselő-testülettől, hogy legyenek zászlós hajója a Tapolcai Járásnak. Ezt
Lesenceistvándról anyagi kondíciónkból következően nem tudják vállalni. Azok a
nyitott kérdések, ami az orvosi ügyelettel kapcsolatos közös teendőket illeti, szerdán
a tanácsülésen a polgármesterekkel egyeztetni kell. Raposka község már meghozta
döntését, kiválik a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból. Arra kéri a
jelenlévőket, hogy a város és város környéki települések közötti együttműködési
mechanizmust tartsák fenn. Vállalják a zászlós hajó szerepet, hiszen erre Tapolca
városa alkalmas. Az együttműködés legyen annak az iránya, hogy a közösen elért
célok érdekében még akkor is fogjanak össze, ha kézzel fogható pénzügyi eredménye
nincsen. Az elmúlt években a társulás fő mottója az volt, hogy minél több állami
támogatást leigényelni a feladatok ellátására. Ez az, ami megváltozott, a pénz iránya
másképp működik, intézményfenntartó társulások látják el azokat a feladatokat.
Valószínűsíthető, hogy ebből a társulásból is intézményfenntartó társulás fog
kialakulni. Ha valakinek kérdése lenne, szívesen válaszol rá. Köszöni a figyelmet.
Császár László polgármester: Az együttműködést fenn kívánják tartani, a
pályázatokkal kapcsolatban kifejezetten az integráció felé törekvő pályázati célokat
fogja támogatni az elkövetkező uniós ciklus. Ebben egymásra lesznek utalva. Sok
feladat lesz az elkövetkezendő időszakban, amit az önkormányzatok egyedül nem,
csak közösen lesznek képesek megoldani. Ehhez az együttműködésre szükség lesz.
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
Lévai József képviselő: A bizottsági ülésen tartózkodott a napirend
megszavazásánál. Ez a legkevésbé megmagyarázható döntés. Az anyag jól
összefoglalja a történéseket egy szempontból. A történteket az elejétől kezdve
megélte. Emlékszik, hogy Tapolca törekedett, csak nem érte el, hogy fizikailag is
vezetője legyen a kistérségnek. Az elmúlt ciklusban elindult ez a folyamat ellentétes
irányba, amikor sikerült elérni a célt, hogy végre fizikai vezetője a város a
társulásnak. Azzal, hogy Tapolca kiválik, a megmaradt társulás elindul a széthullás
irányába. A környék ezzel valamit elveszít, amit ma még kevésbé érzékel.
Polgármester Úr is mondta, hogy az előző ciklusban az önkormányzati törvény
változásával kapcsolatban megjelent egy új fogalomkör, a térségközpont település. A
térség szempontjából ez a térségközpont település Tapolca. Ha a települések között
valamilyen együttműködést kívánnak létrehozni, fontos, hogy legyen egy intézmény,
aminek ez rendszert ad. Nemcsak azért, hogy a települések és polgármestereik
tudják ütköztetni az érdekeiket, hanem a közös feladatellátáson keresztül létrehoz
11

olyan kapcsolatokat, amelyek még inkább abba az irányba segítik az
együttműködést, hogy megértsék, hogy egymásra vannak utalva. Azt is hibának
tartotta, hogy olyan döntést hoztak, miszerint Polgármester Úr lemondott a térség
vezetésének posztjáról és azt is hibának tartja, hogy kilépnek belőle. Igaz, hogy az
Ötv. és az Alaptörvény változása a korábbi többcélú kistérségi létet megszüntette és
eléggé lecsökkentette a feladatellátást. A területfejlesztés adhatna egy olyan terepet,
amit bővítve élettel és funkcióval fel lehetne tölteni a társulást. Kéri, hogy gondolják
át. Mekkora anyagi vonzata van a tagságnak? Ha nincsen, és csak az a vonzata, hogy
Polgármester Úrnak kell fenntartani a határozatképességet, lehet, hogy ezt az
áldozatot is megéri az a hozadék, amit a bennmaradás Tapolcának és a térségnek
jelentené. Gazdaságilag ezek a települések egymásra vannak utalva. Fontos, hogy kis
települések megmaradjanak ebben a környezetben, az egyik bázisa lehet, hogy a
társulás tud működni. Bizonyos feladatok ellátása önállóan szinte lehetetlen, ebben
az együttműködés sokat tudna segíteni. Hagyják meg a tagságot és inkább próbálják
erősíteni és működjenek együtt.
Császár László polgármester: Sok mindenben egyetért. Éves szinten a pénz 2 millió
Ft-ot körüli nagyságrend. Jogszabályok és különböző rendelkezések alapján
lakosságszám, különböző mutatók alapján kell hozzájárulni a társulás működéséhez.
A részesedés 46 %. Ha nem vesznek részt, annyival kerül kevesebbe. Nehéz úgy
társulást fenntartani, hogy akik a feladatellátásban érdekeltek, akikért zajlik, nem
tudnak vagy nem akarnak részt venni benne. A társulásnak olyan elnöke volt, aki
nem azért a feladatért volt felelős, Lesenceistvándnak sincsen köze a társulás
életéhez. Egy évvel ezelőtt szóba került, hogy Tapolca lépjen ki, mert nem lesz
szerepük, azért vállalta fel a továbbvitelt és Tóth Csaba is azért vállalta az elnökséget,
hogy egyben maradjon a társulás. Hosszú éveken keresztül csak azért maradjanak a
társulásban, hogy másnak jó legyen, nem biztos, hogy Tapolcának vagy
Lesenceistvándnak fel kell vállalni. A feladatellátásban résztvevő településeknek
kellene felvállalni. Badacsonytomaj a legnagyobb település, aki arra a legjobban
alkalmas lenne, a térség második városa. Ott a képviselő-testület sajátos összetétele
ezt nem teszi lehetővé. Önkormányzati választás után lehet megoldást találni a
problémára. Különböző feladatok ellátására vonatkozó társulással kapcsolatban a
törvény lehetőséget biztosít, hogy bármikor létrehozzanak társulást, csak a törvény
előírásainak meg kell felelni. Sokan vannak a Társulási Tanácsülésen, akikről nem
szól a döntés. Azokról szól a döntés, akik nincsenek ott. Ha valamit megszavaz, az
mindig elfogadásra kerül, mert a lélekszám arány és a szavazati súlya olyan nagy a
térségen belül. Azt nem akarja, hogy Tapolca döntse el valamelyik település sorsát,
mert nem ez a dolga, nem ezért lettek tagok a társulásban. Minden a helyére kerül,
ha új alapokra jön létre a társulás. A háziorvosi ügyelet feladatellátási megállapodás
kötésével megoldható, az ingatlan kérdése is megoldódható. Több mikro társulás
működik, önállóan látják el a feladatukat. Mindenki meg fogja hozni a döntését,
amivel saját ügyeit tudja intézni. Tapolca érdekeit kell szem előtt tartani. Aki nem
akarja ezt tudomást venni, nem lehet erőszakkal az ülésre hívni. Ez önkéntesség
alapján zajlik. Ha valaki felvállalta ezt a tagságot, vannak kötelezettségei. Járjon el az
ülésre. Ezt a rendszert fenn kell tartani, vannak működési költségei, ahhoz hozzá kell
járulni. Tapolca ebben mindenkor az élén járt. Tapolca sokszor finanszírozta a
12

kistérséget, mint társulást. Tapolcára semmilyen szemrehányást nem lehet tenni. A
tudást beletették a társulásba, most sem menekülni akarnak. Úgy látja, itt van az idő,
hogy ebből a rendszerből ki kell lépni, mert nincs indok, hogy tovább bent
maradjanak. Tóth Csaba polgármester úr is azért vállalta fel a társulás elnökségét,
hogy fenn tudjon maradni. Nem neki kell lenni az elnöknek, ezt mindenki tudja. Ő
sem érintett a feladatellátásban. Nem gondolná, hogy hosszú távon úgy kellene
működni, hogy olyan település polgármesterének kell társulást vezetni, aki nem
érintett ebben a feladatban.
Tóth Csaba Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás: Egyetért Polgármester
Úrral, valóban nem neki kellene ellátni az elnöki teendőket. Amikor az átalakulási
folyamat lezajlott, a Polgármesterek ítélőképességére volt bízva, hogy folytassák
vagy sem. Annak volt a híve, hogy - a szociális feladatellátás kapcsán a mikro
társulások közül kettő bekerült a kistérség alá, - állítsák vissza önmaguknak ezeket a
mikro társulásokat, amik intézményfenntartó társulásként működnének tovább. A
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás azért okafogyott, mert nincsen feladat
ellátás, ami Tapolca város szempontjából fontos lenne, de Lesenceistvánd
szempontjából sincsen fontos feladat. Ő, mint elnök, másik társulást is üzemeltet
Lesenceistvándon, amiben a lesencei mikro térség van bent. Alapvetően szociális
intézményfenntartó társulássá fog átalakulni. Az elnöki feladatot pedig azért vállalta
el, mert volt szociális ellátási tapasztalata. Kilenc hónapja elnöke a társulásnak ez idő
alatt az egész szociális intézményt már átvilágították, racionalizálták, hatalmas
költséget emeltek ki, aminek nem volt igazából értelme. Az ő pozitív hozzáállásával
és töretlen munkabírásával, a többi település vezetője helyett is felelősséget vállalt,
hogy mentsék át, és majdcsak megérik a választások után az a polgármester abból a
környékből, aki ezt a szociális feladatot tovább viszi. Nagyon szívesen átadja, de ezt
valakinek vállalni kell. Bízik benne, hogy a választások után erre majd sor kerül. A
városra számítanak, és nemcsak pénzforrásokat von el tőlük feladatokra, hanem úgy
is, hogy hozzásegíti őket bizonyos jólét megszerzésében. Bízik benne, hogy a szerdai
tanácsülésen az álláspontjaik közelednek egymáshoz és megtalálják azokat a
megoldásokat, ami a város és a környező települések egymásra utaltságában
különböző mechanizmusokat látnak.
Sólyom Károly alpolgármester: Két részre bontaná Lévai József képviselő
hozzászólását. Azzal a részével ő is egyetért, hogy a feladatsor kiürül, a funkciója
nem olyan, mint kezdetben volt. Egy tartalék pályának ítéli meg, hogy jó volna majd
a későbbiekben. Látszik, hogy a területfejlesztés teljesen kikerült ebből a körből.
Amire a képviselő gondolt, hosszú távon ebben a járási körzetben nem fog működni.
A tegnapi tanácskozáson szóba került, hogy program és feladat centrikus
megállapodások jöhetnek. Ebben a TOP programban szerepel a kerékpár utak
megépítése akár Tapolca-Szigliget vagy Tapolca-Révfülöp tekintetében. Célszerűnek
látszik, hogy Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget vonatkozásában álljanak össze,
ami nem fogja érdekelni Révfülöpöt. De lehet, hogy a Révfülöpi ágon a Káli-medence
településeivel kell megállapodást kötni. Ezért is mondta, hogy a feladat és program
centrikus megállapodások jöhetnek létre. Néhány kistérségi ülésen jómaga is részt
vett, ahol tapasztalta azokat az anomáliákat, hogy Tapolca milyen helyzetben van,
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amikor a kis települések nagy része – tisztelet a kivételnek – nem vesz részt az
ülésen.
Papp Zoltán Tamás főépítész: A tegnapi TOP-os tárgyalás kapcsán annyit tudnak,
hogy a közösségi működésnek vannak formai lehetőségei. Egyik ilyen, hogy Integrált
Településfejlesztési Stratégiát tudnak készíteni Tapolca városában központi pénzből.
Előírás, hogy kitekintése lenne a térségre. A másik, hogy olyan metodikai helyzet
alakuljon ki, hogy integrált várostérségi fejlesztési stratégia is készülhessen. Ez azt
jelenthetné, hogy ebben a térségben a 33 település együtt tudna gondolkodni
területfejlesztésben. Szinergikus hatása lenne térségünkben. Ennek megvan a
lehetősége, nyilván nem ilyen keretekben, amiről most beszéltek.
Császár László polgármester: Lévai József képviselő módosító javaslatként vetette
fel, hogy Tapolca továbbra is maradjon a társulás tagja?
Lévai József képviselő: Módosító indítványként teszi fel javaslatát.
Császár László polgármester: Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot, miszerint
Tapolca Város Önkormányzata 2014. december 31. után is maradjon tagja a Tapolca
Környéki Önkormányzati Társulásnak.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal,
7 ellenszavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
71/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
azon módosító indítványt, mely szerint Tapolca Város
Önkormányzata 2014. december 31. után is maradjon tagja a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak,
nem fogadja el.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
72/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásból 2014.
december 31. napjával kiválik.
A tulajdonát 1/33-ad részben képező 8300 Tapolca,
Nyárfa u. 3. sz. alatti irodaépület fenntartási
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költségeihez tulajdoni hányada arányában, a társulással
kötött külön megállapodás alapján hozzájárul.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5)

A
Tapolcai
Rendőrkapitányság
közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

beszámolója

Tapolca

Város

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tapolcai
Rendőrkapitányság az elmúlt év tapasztalatairól, a közbiztonság helyzetéről minden
évben készít beszámolót, ami a képviselő-testület elé kerül. Felkéri az Ügyrendi
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Kérdezi Rausz István rendőrkapitány urat, kívánja-e
az előterjesztést kiegészíteni.
Rausz István rendőrkapitány: Amikor beszámolót készítenek Tapolca közbiztonsági
helyzetéről, nem győzi sorra venni azokat a feladatokat, amiket közölni kellene a
lakossággal. Az értékelés nem ez alapján zajlik, hiszen ezek zömében statisztikai
adatokat tartalmaznak. Azok az adatok, amik rendelkezésre állnak, bűnügyi
közrendvédelmi mutatók, nem világítanak rá teljes egészében arra, hogy milyen a
város közbiztonsága. Jelen pillanatban az az elvárás a kapitányságok felé, hogy
elsősorban szubjektív biztonságérzetet fejlesszék. Ehhez az szükséges, hogy a
lakosság úgy érezze, hogy valóban biztonságban van. Sajnos erre nagyon sok
rendőrre lenne szükség, mert elsősorban a lakosság az alapján ítéli meg a
biztonságérzetét, hogy mikor mennyi rendőrt lát az utakon. Igyekeztek ezt a részét is
fejleszteni a tevékenységüknek. Emellett, hogy minél több helyre rendőrt küldjenek,
figyelembe kellett venni, hogy a szakmai szempontokat nem szabadott háttérbe
szorítani. A másik része, hogyan érezze a lakosság magát biztonságban, ha egyre
több lesz az a személy, aki jogsértés áldozatává válik. Néhány adatot látnak ebben a
beszámolóban, értelmezni felesleges, egyértelműen bemutatták grafikonok,
számadatok útján. Az utóbbi 5 év legmagasabb felderítési mutatóit tudták
produkálni 2013. évben, ez pozitív, megyei szinten is jó eredménynek mondható. A
bűncselekmények csökkenése terén Tapolca és a teljes illetékességi területen jelentős
eredményt tudhatnak magukénak. Az adatok 500-700-as bűncselekményi adatokról
360-ra csökkent a regisztrált bűncselekmények száma Tapolca város tekintetében.
Néhány jelentősebb bűncselekményt soroltak fel, vagyon elleni és közterületi
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bűncselekményeket, nem szerepel benne mind. Ezen túl még voltak
bűncselekmények. Ebben nincsenek a könnyű testi sértések, a sikkasztás, a csalás, a
közlekedési bűncselekmények. A vagyon elleni bűncselekmények visszatartását és
felderítését tartják a legfontosabb eredményüknek. Valamennyi területen a felderítési
útmutató valóban a 60 % feletti eredményt mutatják. Ez egy laikus számára kevés, de
ebbe a sorozat bűncselekményeket is beleszámolták. Ez az anyag tartalmazza, amit
az elmúlt évben tettek. Egyéb más eredményekről szeretne beszámolni. Sikerült
olyan eredményeket elérni, ami nem bűncselekmény, de a képviselő-testület és
lakosság részéről is többször említettek, hogy a déli városrészben lévő füstölés,
mindenféle anyag kiszivárogtatása zavarja a lakosságot. Született több határozat,
pénz birsággal sújtották azokat a személyeket, akik ilyet tettek a környezettel.
Örömére szolgál az, hogy a térfigyelő rendszer eredményre vezetett, közvetve
három-négy bűncselekményben be tudták azonosítani az elkövetőt. Ez nem azt
jelenti, hogy konkrétan látták, mi történt, hanem a gépjárműforgalom megfigyelése
révén azonosították az elkövetőt. Sikerült egy elkövetőt eljárás alá vonni, aki a
kamera látókörében követett el lopást. Őket a következő napon előállították és
gyanúsítottként hallgatták ki. Az a befektetés, amit a város eszközölt a
kamerarendszer fejlesztése érdekében, mindenképpen helytálló lesz és haszonnal bír
a későbbiek folyamán is. Megköszöni a képviselő-testület tagjainak, hogy egész
évben folyamatosan tájékoztatták a környezetükben tapasztalt jogsértésekről és
tudtak reagálni bizonyos dolgokra a saját eszközeikkel. Nem mind a rendőrség
hatáskörébe tartozik, de megtették a lépéseket, ami a későbbiek folyamán biztosítja,
hogy kisebb számmal forduljon elő. Szeretné megköszönni azt, hogy a Polgárőrséget
elvi és anyagi támogatásban részesítik, hiszen a rendőri erők a XXI. században nem
tudnak olyan számban részt venni, ahogy azt a lakosság elvárná, viszont a
polgárőrség nagyon jól kiegészíti őket, nagyon tisztességes helytállásról tett
tanúbizonyságot. Az ő munkájukat itt szeretné megköszönni. Még egyszer
megköszöni a város segítségét legfőképpen anyagi támogatását, mert ez arra szolgál,
hogy az önkormányzati rendezvényeket nem a szolgálati órákból, hanem ebből a
pénzből tudják finanszírozni, így a napi szolgálatot nem fenyegeti.
Császár László polgármester: Köszöni a kiegészítést, örömteli hallani, hogy a
pályázati pénzből megvalósított kamerarendszer eredményt hozott. Az idei évben is
hasonló pályázatot adtak be a kamerarendszer bővítésére. Reméli, hogy sikerül is
elnyerni és tovább tudják bővíteni azokat a területeket, amik még fokozottabb
védelmet jelent a lakosság és Tapolcára látogatók számára. Képviselő társait kérdezi,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Horváthné Németh Edit képviselő: Megköszöni a Gyermekjóléti Szolgálattal és a
Hajléktalanok Átmeneti Szállójával kapcsolatos együttműködést. Az átköltöztetett
hajléktalan szállónál voltak problémák, ebben sok segítséget kaptak. A Gyermekjóléti
Szolgálattal folyamatos az együttműködés. Egy-két problémát is szeretne
megemlíteni. Az előterjesztésben is szerepel a drog, az ezzel való visszaélés. Ez
kényes téma, nyilvános ülés lévén nem is szeretne konkrét ügyről beszélni, Kapitány
Úr tisztában van vele, hogy a jelzések alapján gyermekintézmények közelében
történtek ilyen problémák. Erre szeretné felhívni a figyelmet. Kéri, hogy a Zeneiskola
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környékén a gyalogos szolgálattal figyeljenek oda erre a problémára. Mostanában
jelzés is érkezett, voltak is kint, de addigra nem sikerült fellelni az elkövetőket. A
délután folyamán sok gyermek felügyelet nélkül tartózkodik. Várnak, ott eltöltik a
szabadidejüket és a pedagógusok a Zeneiskolában tartózkodnak. A Bölcsőde
környezetében is kéri, hogy figyeljenek oda, erről is tud a Kapitány Úr. Észrevehető,
hogy a posta előtti parkolóban nincsen autós gyülekezés, ha rendőri jelenlét van. A
múlt hét végén ott volt egy rendőrautó, nem tapasztalták azt, amit előtte néhány
hétvégén. A rendőri jelenlét is számít ebben az esetben. Jogszabályba ütközik, ha
valaki közterületen fogyaszt alkoholt? Erre nem tapasztalja a reakciót a rendőrség
részéről. Elég sok jelzés érkezik azzal kapcsolatban, hogy közterületen fogyasztanak
alkoholt és nem figyelmeztetik őket ezért.
Rausz István rendőrkapitány: A drog ügy Tapolcán is súlyos probléma. Jelen
pillanatban jogszabályok nem járulnak hozzá, hogy minden tekintetben el tudjanak
járni. Tudja, miről beszél Képviselő Asszony. Sajnos nem tudnak kellő
hatékonysággal fellépni. Ha valaki látja, hogy lakásban folyik kereskedelmi
tevékenység, megkapják a jelzést. Ez az ember eljárás alá, az irat pedig lezárásra
kerül. Megállapítható, hogy ezek a drogok vagy tudatmódosító szerek nem
minősülnek kábítószernek. Jelen pillanatban, ha valamin nincsen tiltólistán, nem
minősül bűncselekménynek. Kivételt képez ez alól, ha 18 év alatti személynek
értékesítik ezt. Ez lenne a fő csapásirány, hogy ilyen jellegű ügyet tárjanak fel és
vonják eljárás alá ezeket a személyeket. Aggasztó, hogy nyíltan lehet adni-venni,
használni, fogyasztani olyan anyagokat, amelyek a fiatalok és a felnőttek egészségét
is negatívan befolyásolják, a rendőrség pedig tehetetlenül áll. Többször megkapta,
hogy miért nem tesznek ez ellen valamit. Sági István alpolgármester úrral többször
egyeztettek, hogy ők a magot is megkeresték, lévén, hogy ez kereskedelmi
tevékenység, és ha valakinek van fogás az ilyen jellegű dolgon, az tegye meg. Jelen
pillanatig csak zárt kapukat döngetnek, mert egyelőre nem tud eredményt
felmutatni. Ígéri, és be is fogja tartani, hogy - ezek nem olyan drogok, amik tiltólistán
vannak, - a forgalmazóival, fogyasztóival el fognak járni, kerül, amibe kerül, azért,
hogy érezzék, azt, hogy foglalkoznak velük. Ha sikerül olyat találni, ami a törvény
értelmében is drog, akkor kapja meg az illető méltó büntetését, ami nem rövid időt
vesz igénybe egy büntetés-végrehajtási intézetben. Most szeretné figyelmeztetni
azokat a lakosokat, akik ezzel mérgezik a gyerekeket, felnőtteket, nem lesz sokáig ez
a szabad vásár, biztos benne, hogy legalább e területen, más módszerekkel, mint
amivel a rendőrség dolgozik, megteszik azokat a lépéseket, amelyek eredményre
vezetnek. Nevezhetik ezt rendőri zaklatásnak, ezt is bevállalják. Nem szeretné
azonban, ha csak e körül forogna a rendőri tevékenység. Tudja és érti, amit mond,
ezeket a területeket gyalogos szolgálattal ellenőrizni fogják. Ne érezze magát senki
biztonságban, aki ezekkel a szerekkel üzletel. Valamennyi személyről van
információjuk, kész tények elé vannak állítva, hiszen a lakosság folyamatosan jelzi.
Köszöni ezeket a jelzéseket, szükséges ahhoz, hogy az előkészítési munkában ezeket
értékeljék. A posta előtti terület problémája a lakossági fórumon is felmerült, hogy
hangosan hallgatják a zenét. Mondták, hogy megteszik a lépéseket, azonban annyit
kértek, hogy telefonáljanak az ügyeletre, ne kelljen ott folyamatosan rendőrnek
állnia, mert akkor máshol nem lesz. Amikor tetten érik ezeket az embereket,
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megteszik a szükséges intézkedéseket. Bíztatta a lakosságot, hogy a tapolcai
ügyeletet vagy a tevékenységirányítási központot értesítsék, és lépni fognak. Ha a
rendőrautó ott van, nyilván nem tesznek semmi szabálysértést, de kéri megérteni,
hogy az a rendőrautó máshonnan is hiányzik. Nyilván ellenőrzést tesznek a kritikus
időpontokban. Többükkel elbeszélgettek, volt, aki ellen feljelentést tettek
csendháborításért,
velük
szemben
eljártak.
A
közterületen
folytatott
alkoholfogyasztással kapcsolatban amióta a helyi rendelet nem tartalmaz erre
vonatkozóan rendelkezést, rendőri erőkkel ennek felszámolása nem lehetséges. Ha
valaki eldobja a sörös dobozt, alkoholos üveget, vagy olyan tevékenységet folytat
italozás közben, ami másokat zavar, garázdaság, rendzavarás szabályaiba
ütköztethető. Nincsen olyan jogszabály, ami ezt tiltaná jelen pillanatban. Ha egyszer
lehetőség lesz arra, hogy rendeletet alkossanak és kitiltsák a közterületről az
alkoholfogyasztást, akkor lesz eszköze és ereje a rendőrségnek arra, hogy ezt
felszámolja. Nevelő célzattal foglalkoznak a fiatalkorúakkal, mert amíg nem
állapítható meg, hogy kitől és hogyan kapta, addig senki nem követ el semmit, még a
fogyasztásával sem. Jelzés értékűen levelet szoktak írni az iskolának, annak kapcsán,
hogy a fiatalember 16 évesen sörözgetett a belvárosban. Nem tudja, hogy mi lesz
ennek az eredménye, mert visszajelzést nem kapnak. Azt sem tudja, hogy célra
vezet-e, de igyekeznek az iskolával és a szülőkkel olyan kommunikációt folytatni,
hogy akiket tetten értek, azok tartózkodjanak ettől a tevékenységtől. Egyik sem
megnyugtató magyarázat, de ezek a problémák léteznek, orvosolni fogják a
lehetőségekhez mérten.
Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy nagyon jó az együttműködés az
önkormányzat és a rendőrség között, minden városi rendezvény közterületen zajlik,
intézményi szervezésű rendezvényeken részt vesznek, a lakossági fórumokat is
megtartják. A következő lakossági fórum a TÁMK-ban 2014. június 5-én lesz, a
lakosságot tisztelettel várják erre a rendezvényre. Folyamatos párbeszéd van
közöttük. Örül, hogy az önkormányzat anyagilag és eszközökkel támogatja a
rendőrségi munkát, hiszen az érdekük közös, hogy minél nagyobb legyen a
közbiztonság. Sajnos vannak olyan jogszabályi hézagok, erre a törvényhozók
figyelmét kell felhívni, ahol vannak még kiskapuk, amiket sem a rendőrség, sem a
város nem tud kezelni és megoldani. A kamerarendszer bővítésével és a helyszíni
megjelenéssel csökken ezen cselekmények száma. A közterületen lévő
alkoholfogyasztással kapcsolatban nem azzal van gond, ha valaki megiszik egy üveg
sört, hanem ha ennek egyéb következményei vannak. Beszéltek erről Kapitány Úrral,
hogy hétvégén a zárási idő után egyik szórakozóhelyről mennek a másikba, ezen az
útvonalon zajlanak ezek az események, amik éves szinten több millió forintos kárt
okoznak az önkormányzatnak.
Marton József képviselő: A beszámoló nagyon részletesen és alaposan elemzi a
rendőrség munkáját. Néhány mondat nagyon fontos: az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének megtartása. Számára, mint civil embernek, ez a legfontosabb.
Azért van egy-két történet, amiben erősíteni tudnák ezt a dolgot. Megjött a jó idő,
több fiatalember csoportosul egy helyen esténként, ami nem jelent bűncselekményt,
de egyértelmű, ha arra jár valaki, inkább átmegy az út túloldalára, mert fenyegető
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megjelenésük van. Több lakossági bejelentés érkezett a Bem Apó utca felől, az Ady
Endre utcában lévő egyik szórakozóhely környékéről. A jó idő eljöttével a parkokban
is figyelni kellene, az Egry utcai park, Tópart, Vendégváró Park környezetében.
Néhány autós este az Ady Endre és Deák Ferenc utcán nagyon gyorsan közlekedik.
Ezekben az utcákban érdemes lenne kihelyezni a sebességmérő berendezést, 20.0022.00 óra között biztosan találnának 70-80-90 km sebességgel közlekedő autóst.
Tanárként és osztályfőnökként köszönetét fejezi ki a program végrehajtásért, a
bűnmegelőzési tanácsadási tevékenységért. Nagyon szimpatikus embert választottak
erre a szerepre. Azon kívül, hogy megtartja a kötelező dolgokat is, ő maga bevonta
egy iskolai lopás esetébe, ahol nagyon határozottan lépett fel. Ez egy olyan lehetőség
a későbbi bűnmegelőzésre, amely mindenképpen segíti a kollégái munkáját is. Jó
lenne ezt kiterjeszteni az általános iskolákra is, mert sajnos már a nyolcadikosok
körében kialakul az a fajta tevékenység, amiket az előzőekben hallhattak. Ha
lehetőség van rá, jó lenne az általános iskolákban is megvalósítani ezt.
Császár László polgármester: Köszöni a kérdésekre adott válaszokat. Most sincsen
kirívó eset a városban és a térségben sem volt, legyen ez így későbbiekben is. Reméli,
hogy az együttműködés a továbbiakban is ilyen jó lesz.
Lévai József képviselő: Szóba került a rendőrség közvetlen telefonhívása. A
gyorshívó Veszprémet kapcsolja. Van arra lehetőség, hogy egyszerűbb és köztudott
számon lehessen elérni a rendőrséget?
Rausz István rendőrkapitány: Minden beszámolásnál előtérbe kerül ez a kérdés.
Aggódnak az emberek, hogy időveszteséggel jár, ha a hívásfogadó központ, a
Veszprém Megyei Főkapitányság tevékenységirányítási központja és a Tapolcai
Rendőrkapitányság reagáló járőre között súlyos problémák következhetnek be az
észleléstől a reagálásig. A bűncselekmény bejelentéséről kapnak információt és
adatot. Azt tapasztalták, hogy 8 perc volt a legmagasabb reagálási idő, de ez nem
Tapolcán történt, itt 2-5 percen belül ott vannak a helyszínen. Nyugat-Európában, az
Egyesült Államokon keresztül úgy működik, hogy egy régiót fog át a hívásfogadó
központ. Nyugodtan használják a 112-es hívószámot. Ha úgy gondolják, hogy súlyos
késedelemmel jár ezen szám hívása, akkor a később megadott hívószámot hívják, ez
mindig az éppen szolgálatban lévő parancsnok elérhetősége. Az időseket bíztatta,
hogy mentsék el ezt a számot. Ezt közzéteszi.
Lévai József képviselő: A megyében elindult egy kapitányság felújítási program.
Tapolcára mikor kerül sor? Erről szeretne tájékoztatást kérni.
Rausz István rendőrkapitány: Erre a kérdésre Rendőrfőkapitány-helyettes Úr tud
válaszolni. Tapolcán a belső felújítást folyamatosan végzik, amit a Megyei
Főkapitányság biztosít. Elsősorban a belső részre, az udvarra koncentrálnak.
Dr. Kővári Zoltán rendőrfőkapitány-helyettes: Az elmúlt évben indult a KEOP
pályázat, energetikai korszerűsítésre lehetett pályázni. Minden helyrajzi számú
ingatlanra külön, nyújtottak be pályázatot, 18 db-ot, több mint 850 millió Ft-ra
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pályáztak. A KEOP pályázat most került kiírásra, első körben kettő, a Pápai
Rendőrkapitányság és a Megyei Rendőr főkapitányság pályázata került be. Az előző
állapotban, amikor azt mondták, hogy ennél több pénz lesz lehetőség pályázni,
harmadik koncepciójuk Tapolca volt. Ajkán egy csatornázási beruházást tudtak
megvalósítani, ott az energetikai korszerűsítés még hátra van. Tapolcán világosítás
korszerűsítést tudtak megvalósítani. Jelentős megtakarítást értek el. A nagyobb
beruházás, ami látványos lesz, külső forrásból tudják bevonni. Köszönetét fejezi ki
Polgármester Úrnak, hogy anyagilag is támogatták a Kapitányságot. Nagyon sok
pályázaton indulnak, amivel a kapitányságoknak pénzt tudnak hozni. A Balatoni
Fejlesztési Tanács azt a régiót, ami idegenforgalommal jobban érintett, jobban
támogatja, de volt egy sikeres pályázat 2012-ben a TÁMOP keretében, Tapolca is
jelentős túlórát, kilométer futást tudtak biztosítani az állománynak. Sajnos a
Főkapitányság megyei szerv keretéből csak azonnali munkákat tudtak ellátni.
Császár László polgármester: Ha az önkormányzat is hozzá tud járulni a pályázat
sikeréhez, szívesen állnak rendelkezésre. A rendőrség frekventált helyen lévő épület.
A Bíróság épülete az idén felújításra kerül, reméli, hogy a rendőrség épülete is sorra
kerül. Köszöni az együttműködést.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
73/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a
Tapolcai
Rendőrkapitányság
Tapolca
város
közbiztonságának
helyzetéről
a
közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját
elfogadja.

6)

Tourinform Iroda tájékoztatója a 2013. évi működésről és a 2014. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Köszönti körükben Minorics Tamást, aki a beszámolót
elkészítette. Tájékoztatásul közölni szeretné, hogy a napokban a Magyar Turizmus
Zrt. Tourinform Koordinációs Irodájától kapott egy levelet, akik folyamatosan
ellenőrzik a Tourinform irodákat. Ez az ellenőrzés megtörtént a tapolcai irodában is.
A levél lényege, hogy köszönik az iroda magas színvonalú munkáját és bíznak
abban, hogy a jövőben is hasonló módon szolgálják ki a turistákat. Tehát az egyik
legjobban működő irodaként jellemezik a tapolcai irodát is. Köszöni az eddigi
munkát és reméli így lesz a jövőben is.
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Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: A bizottsági ülésen merültek fel problémák a tapolcai
honlappal kapcsolatban, ami egyébként nem a Tourinform Iroda tevékenységi
körébe tartozik. Ő a bizottsági ülés után is megkérte az önkormányzat informatikusát
és Minorics Tamást is, hogy ebből a szempontból át kell nézni a honlapot. Gelencsér
László, külső bizottsági tag által felvetett dolgokban vannak igazságok. Ezt meg
fogják vizsgálni. Véleménye szerint ezek nem olyan dolgok, amiket ne lehetne
orvosolni. Inkább átszervezési, átrendezési, adattartalom pontosítás feladatokat
kellene a tapolcai honlapon alkalmazni, ami egyébként nem a turizmusra
vonatkozik, hiszen ez egy önkormányzati honlap. Próbálnak az elvárásnak
megfelelni, éppen azért, ha egy laikus, idegen ember a honlapra téved, ott olyan
információk jelenjenek meg, amit jobban tud használni, ne kelljen sokat kutakodni,
utánajárni, érdeklődni. Megköszöni Minorics Tamás munkáját, reméli, hasonló
színvonalon végzi ezután is. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
kérdés, észrevétel?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
74/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tourinform Iroda 2013. évi működésről és a 2014. évi
tervekről szóló beszámolóját elfogadja.

7)

Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2013. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Császár László polgármester: Köszönti körükben Ulrike Vollner asszonyt, az
alapítvány vezetőjét. A közelmúltban már köszöntötték az elnök asszonyt, ekkor
kapta meg a 2013. év állatmenhelye kitüntető címet. Ez is szerepel az
előterjesztésben, illetve néhány olyan dolog, amit a közeljövőben szeretne
megvalósítani. Némi anomália merült fel a gyepmesteri feladatokkal kapcsolatban,
amit szerződés alapján lát el az alapítvány. Az önkormányzat működtet kötelező
feladatként egy gyűjtőkonténert a szeméttelepen, ahol az elhullt tetemeket lehet
elhelyezni. Sajnos az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy nagyon sok
olyan tetem kerül ide, ami nem Tapolcához köthető. Tudni kell, hogy ez egy
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, itt a kistérségben, de még azon túl is.
Tapolcán kívül talán Veszprémben van ilyen konténer, ami működik. Így a
környéken elhullott állatok egy része ide kerül, melynek anyagi vonzata van. Egy
konténer ürítése 200 000 forintot meghaladó összegbe kerül. Szeretnék első lépésként
bevezetni, hogy csak a gyepmester engedélyével kerülhessen oda tetem. A konténer
mindig zárva lesz. Következő lépésként pedig, amennyiben valaki tetemet szeretne
itt elhelyezni, az állatok méretétől függően egy díjat fog a testület megállapítani,
mely valamilyen mértékben megpróbálja kompenzálni azt a költséget, amit Tapolca
Város Önkormányzata erre fordít. Ez a díj természetesen nem a tapolcai lakosságra
vonatkozik, ők továbbra is térítésmentesen vehetik igénybe ezt a szolgáltatást.
Elsősorban a környékbeli településekről vagy állattartóktól ide kerülő állatok
tárolására vonatkozik. Az NHSZ Tapolca Kft. vezetőségével is felvették a
kapcsolatot, partnerek ebben a dologban. A rendszámok leadásra kerültek hozzájuk,
hogy kit engedjenek be, és kik rendelkeznek az alapítvány engedélyével, hogy ott
helyezzenek el elhullott állattetemeket. Reméli, hogy ezzel némi költségmegtakarítást
lehet elérni. Megpróbálja az önkormányzat erről tájékoztatni a környező települések
vezetőit is. A járási kormányhivatal vezetőjével is beszélt erről, hiszen ez minden
önkormányzatnak kötelező feladat, de eddig a legtöbb megpróbált kibújni alóla.
Ezentúl mindenki vállaljon, ha mást nem anyagi vonzatot, ebben a dologban. Elnök
asszony is szeretne ezzel kapcsolatban néhány szót szólni.
Ulrike Vollner az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely vezetője: Elnézést kér, hogy
kellemetlen témát hoz fel. A fő gond az, hogy kb. két mázsás vaddisznók, kecskék,
stb. is kerülnek ide, melyeket nem helyeztek el zsákokban. Nyáron 45 fok melegben,
nagyon kellemetlen ezt elviselni. Összeszedik az elhullott állatokat, macskát, rókát is,
de ezek mind légmentes zsákokba kerülnek. Szeretné elérni, hogy ez egy kicsit
higiénikusabb legyen, egyébként sem kellemes dolog, de ez így még nehezebbé teszi
azt. A korábbiakban volt szó a közbiztonságról. Ők is hozzájárulnak ehhez a kutyák
befogásával. Tapasztalja, hogy időközben megnövekedett a harci kutyák száma
Tapolcán. Vannak negyedek, ahol csak harci kutyák vannak, és ettől ez a munka
sokkal veszélyesebbé vált a korábbiakhoz képest. Szeretné kérdezni, mennyire
lehetne ezt szabályozni? Bizonyos utcákban, Kinizsi utca, Balaton utca, öt-hat harci
kutya van egy udvarban. Tudja, hogy ez nehéz helyzet, de ezt is egy kicsit jobban
kellene kezelni. Kikötnek hatvan kilógrammos kutyákat a kapukhoz, mindenki
képzelheti, milyen nehéz őket elszállítani. Igyekeznek rendesen dolgozni, semmilyen
tetem nem marad fél óránál többet az utcán. Ez főleg neki - mivel ő a gyepmester nagyon nehéz. Kéri, hogy ezt egy kicsit jobban szabályozzák, ugyanígy a chipelést is.
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Még mindig rengeteg kutyát talál, amiben nincs chip. Nyilván nem tapolcai
állatokról van szó, mert mostanában az a szokás, hogy a Tescónál, a laktanyánál
teszik ki a kutyákat, ő pedig begyűjti őket. Emiatt a létszám mindig nagyon magas.
Tapolcai kutyát alig fog be. Véleménye szerint régen a kutya összeírás nagyon jó
dolog volt, szívesen megy ő háztól - házig és ellenőrzi, hogy mely kutyának van
chipje. Hiszen ha nincs, úgy veszettség elleni oltás sincs, mert a kettőt már csak
együtt lehet adni. Ezeket is egy kicsit jobban kellene szabályozni.
Császár László polgármester: Köszöni. Úgy gondolja, az a kapcsolat, ami az
önkormányzat és az állatmenhely között kialakult, jól működik. Sajnos, míg a
környező települések vezetői, valamint a járási hivatalok is - hiszen hozzájuk tartozik
ennek a dolognak egyrészt a szabálysértési része, másrészt az állategészségügyi része
- nem lesznek ebben partnerek, Tapolca egyedül nem tudja megoldani. Ezek a
problémák csak közösen orvosolhatók. A rendőrséggel kapcsolatban ez a kérdés a
korábbiakban is felmerült, és jelenleg is napirenden van, hiszen több olyan pont is
van a városban, ahol nagyobb számban találhatók harci kutyának látszó kutyák,
amikre egyébként állatorvos nem adja ki a hivatalos orvosi igazolást, mert
megvannak azok a fajták, amelyek annak minősíthetők. Itt azonban arról van szó,
hogy a jogszabályi hézagokat mindenki megpróbálja kijátszani. Ha már egy keverék
kutya van, ami egyébként teljesen úgy néz ki, mint egy harci kutya, akkor már nem
tudják lefolytatni a szabálysértési eljárást, mindamellett a veszély ugyanakkora. Az
együttműködést ezen a területen tovább lehet erősíteni, és a rendőrkapitánnyal is
lehet beszélni, amennyiben olyan jelzések érkeznek, hogy ilyen területről kell kutyát
beszállítani, akkor kérhető a rendőri segítség. Ebben az önkormányzat önmaga
kevés, hiszen nincs a kezében mindenfajta lehetőség. Azt a törvényi kötelezettséget,
ami rá hárul, azt megpróbálja maradéktalanul teljesíteni. Ismételten kéri a lakosság
együttműködését. Ha valaki a konténerbe tetemet kíván elhelyezni, akkor a
minimális higiéniai feltételeket tartsa be, zsákolja be az állatot, ne kelljen nyáron
adott esetben kettő tetem után elszállítani a konténert, mert nem lehet megközelíteni
a kellemetlen állapotok miatt. Ennek jelentős anyagi vonzata is van. Ebben, ha
előrelépés történik, már az is jelentős fejlemény. Reményei szerint a bevezetésre
kerülő szabályok következtében megoldódnak a korábbiakban felmerült kérdések. A
többi település bevonása az önkormányzatra hárul, ezt a jövő héten a társulási
tanácsülésen el fogja mondani.
Ulrike Vollner az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely vezetője: Kéri, hogy a
kistérségi polgármesterekkel a gyepmesteri feladatok is kerüljenek megtárgyalásra.
Mindenhol vannak kóbor kutyák és a lakosság még Gyulakesziről is neki telefonál,
hogy szállítsa el. Ennek is van költsége. Amennyiben nincs az állatban chip, az a
veszettség elleni oltással együtt 8000 forintos költséget jelent. Ő beszállít minden
kutyát, de ehhez szeretne valami költség hozzájárulást kapni. Kéri a Polgármester
Urat, hogy a kistérség polgármestereivel ezt beszélje meg, mert ez egy közös feladat,
nem tudja egyedül megoldani, főként a befolyt adományokból.
Császár László polgármester: A közös feladattal a közös teherviselés együtt jár. Nem
szeretné az önkormányzat ezt egyedül vállalni, igaz a nagyobb részét így is az
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önkormányzat támogatása teszi ki, némi hozzájárulást kell a környező
településeknek is vállalni. Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
75/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány 2013.
évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja,
Ulrike Vollner és segítőtársai munkájáért köszönetét
fejezi ki.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

76/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési gyűjtőhely lezárását 2014. augusztus 1.
napjától elrendeli.
Egyidejűleg a települési állati gyűjtőhelyre szállított
állati hulladékokért fizetendő díj bevezetésének
lehetőségét megvizsgálja és további tárgyalásra
javasolja.
2014. augusztus 1.
polgármester

Határidő:
Felelős:

8)

A Balaton-felvidék-Somló Szakképzés-szervezési Társulás szakképzési
feladat-ellátási célokat szolgáló vagyonának átadása a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Veszprémi Megyeközponti Tankerületének
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Erről a napirendi pontról korábbi döntések már
születtek. Tavaly augusztusban döntött a Képviselő-testület a társulás
megszüntetéséről, a vagyon felosztásáról. Az előterjesztésben látszik, hogy az
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önkormányzatok ezeket a döntéseiket szeptemberben már meghozták. A jogszabály
szerint a szakképzési társulásban felhalmozott vagyon átszáll a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központba. Ezzel a vagyonkezelési szerződéssel, ami
természetesen egyeztetésre került a megyei vezetőkkel, a Széchenyi Szakképző
Iskolával és a Szász Márton Iskolával is, hisz ők is érintettek ez ügyben. Ez alapján
került ide ez a szerződéstervezet. Ezt a napirendi pontot a Család-, Egészségügyi,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Marton József képviselő: Nem az előterjesztéshez közvetlenül kapcsolódóan, de úgy
tűnik, lassan a társulásnak a tapolcai önkormányzattal való kapcsolata lezárul, s mint
az utolsó elnök megköszöni a hivatal azon dolgozóinak munkáját, akik az elmúlt
másfél két évben részt vettek. Úgy gondolja sok olyan probléma volt, amit meg
kellett oldani, de közösen sikerült lezárni ennek a dolognak az anyagi és egyéb
részét, hisz a jogszabályok alapján még öt évig fenn kell tartani.
Császár László polgármester: Megköszöni az elnök úr ebben való részvételét.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
77/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a
2012. december 31-én megszűnt Balaton-felvidék-Somló
Szakképzés-szervezési Társulás vagyonának átadására
vonatkozó Vagyonkezelési Szerződést az előterjesztés
melléklete szerinti formában elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
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9)

A Magyar Állam tulajdonában, a KLIK vagyonkezelésében lévő NEW
Holland TL típusú YHV-052 rendszámú traktor és hozzá kapcsolódó
adapterek önkormányzati tulajdona adásának igénylése az MNV Zrt-nél
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az említett traktor a magyar állam tulajdonát képezi,
de jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésében van.
Szauer István úrral, a KLIK Veszprém megyei igazgatójával és Stolár Mihály úrral, a
Szász Márton Iskola igazgatójával megtörtént az egyeztetés. A traktorra az iskola
oktatási céljai tekintetében a továbbiakban nincs szükség. Eddig is számos
önkormányzati feladat került megoldásra ezzel a traktorral, így a téli hóeltakarítás,
közterület fenntartás, legfőképpen Diszel területén. A nemzeti vagyonról szóló
törvény, illetve a hozzá kapcsolódó kormányrendelet alapján lehetőség van arra,
hogy térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerüljenek a traktor és a hozzá
tartozó eszközök. Az előterjesztésben és a határozati javaslatban tulajdonképpen ez
kerül megfogalmazásra, hogy az önkormányzat szeretné ezen eszközök tulajdonjogát
megszerezni és az önkormányzati feladatok ellátására felhasználni.
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
78/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában
foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi
a Magyar Állam tulajdonában és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1051 Budapest,
Nádor utca 32. képviseli: Marekné dr. Pintér Aranka elnök,
képviseletében Szauer István, Veszprémi Megyeközponti
Tankerületi igazgató 8200 Veszprém Szabadság tér 15.)
vagyonkezelésében
lévő,
alábbiakban
megnevezett
eszközök ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
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Jármű és tartozék adatok

gyártmány, típus

d
b

színe

Üzembe
helyezés
dátuma

NEWHOLLAND TL
90DT traktor

1

közép
kék

2003.0
5.07

YHV052

IVECO804525
402862162

1278738

29312339
00

138700
D

11 209 432

Vetőgép Európa HD
21 (szlovén)

1

-

2001

-

-

-

03102

-

1 126 250

Pótkocsi AGT
830 - as traktorhoz

1

-

2001

YGE201

-

40052700
21/2001

-

-

515 979

LEKO 3.3kombinátor
hidraulikus,
felcsukható

1

-

2001

-

-

-

-

-

487 500

Szántóföldi
permetező AGS600EL

1

-

2001

-

-

-

1430

-

522 500

Rendszám

Motorszám

Alvázszám

Gyártási
szám

Forgal
-mi
engedély
száma

eredeti bruttó
érték/ Ft

Az eszközökhöz, amelyek a többszöri fenntartóváltás
következtében állami tulajdonba kerültek, 2002-ben
Tapolca Város Önkormányzata, mint a Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
akkori fenntartója és működtetője, egy világbanki pályázat
útján jutott.






Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott
település-fejlesztés,
településrendezés,
településüzemeltetés feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni, és utak, közterületek, egyéb
önkormányzati ingatlanok rendbetétele, karbantartása
(permetezés, ág, fanyesedék, széna összegyűjtése és
szállítása, téli hó eltakarítása) célra kívánja felhasználni.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba
adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé
teljes
jogkörben
eljárjon,
és
a
szükséges
jognyilatkozatokat megtegye.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő:
Felelős:

10)

azonnal
polgármester

A méhnyakrák elleni védőoltással kapcsolatos programban való részvétel
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Évek óta az önkormányzat támogatja az oltást. Idén,
szeptember elsejétől, jogszabályváltozás miatt ez már központilag kerül
finanszírozásra. Azért, hogy senki ne maradjon ki ebből a lehetőségből, a Képviselőtestületnek a hozzájárulását kell adnia a határozati javaslathoz. Elképzelhető, hogy
ennek egy része már állami feladatként kerül meghatározásra, de ez most még nem
látható. Javasolja, hogy ezt az anyagi forrást még biztosítsa az önkormányzat, mely
egyébként a költségvetésben rendelkezésre áll.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
79/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a 2001-ben született tapolcai leányok
méhnyakrák elleni védőoltását. A védőoltás anyagi
fedezetét a Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3/1. melléklet
működési költségvetési kiadások, dologi kiadások
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jogcímének terhére biztosítja
2.442.825,- Ft összeg erejéig.

maximum

bruttó

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az
oltóanyag biztosítására a szállítási szerződést az MSD
Pharma Hungary Kft-vel és a Gyógyszerszállító Kft-vel
megkösse.
2014. szeptember 30.
polgármester

Határidő:
Felelős:

11)

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A jogszabály előírásainak megfelelően minden évben
beszámolót kell készíteni erről a kötelező önkormányzati feladatról. Az
előterjesztésben megtalálható, mi ennek a jogszabályi alapja. Az önkormányzatnál a
hatáskörök az elmúlt időszakban némileg megváltoztak, hiszen átkerült a feladatok
egy része a kormányhivatalhoz, de maradt a települési önkormányzatnál is számos
feladat. Itt az általános igazgatási csoport látja el ezt a feladatot. Az erről készült
beszámolót kell megküldeni a Megyei Szociális és Gyámhivatalnak, mely ezt értékeli,
és ha észrevétele van, azt 60 napon belül jelzi.
Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
80/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
készült átfogó értékelést elfogadja.
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Horváthné Németh Edit képviselő elhagyja a tanácstermet,
a képviselő-testület 11 fővel folytatja munkáját.

12)

Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ez a napirendi pont a munkatervben szerepel, az
előterjesztés mellékletében felsorolt alapítványok beszámolója, mely az előző évi
tevékenységet foglalja össze. Ezt a pontot mindhárom bizottság megtárgyalta.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
81/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
általa létrehozott alapítványok működéséről szóló
beszámolókat elfogadja.

Horváthné Németh Edit képviselő megérkezik a tanácsterembe,
a képviselő-testület 12 fővel folytatja munkáját.
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VEGYES ÜGYEK
1) NHSZ Tapolca Kft. átalakulásához döntések meghozatala
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Kéri Sólyom Károly alpolgármester urat, hogy röviden
foglalja össze az előterjesztés és a határozati javaslat lényegét.
Sólyom Károly alpolgármester: Köszöni. Május 27-én volt az NHSZ Tapolca Kft
taggyűlése, ahol a 2013. évi mérlegbeszámoló elfogadása volt a fő napirendi pont,
valamint az NHSZ Tapolca Kft átalakításának kérdése is szerepelt a meghívóban.
Bizonyára ismert mindenki előtt, hogy az 1992. évi CLXXXV. törvény, mely a
hulladékról szól. A törvény megfogalmazza azokat a kritériumokat, hogy kik
végezhetnek hulladék közszolgáltatási tevékenységet, melyben a város érintett volt,
részben mint település, részben mint tulajdonos, a korábbi Remondis, illetve jelenleg
NHSZ Tapolca Kft tekintetében. Ezen feltételeknek való megfelelés már a tavalyi
évben megkezdődött, - egyrészt azzal, hogy a többségi tulajdonnak vagy
önkormányzati, vagy állami tulajdonnak kell lenni, - december 18-án megtörtént a
megállapodás, amivel a Magyar Állam átvette a Remondis csoport valamennyi
Magyarországon működő érdekeltségét. A másik, hogy rendelkezzen egységes
közszolgáltatási engedéllyel. Ez is a tavalyi évben, még december 31-e előtt
megtörtént. Létezik egy harmadik feltétel, mely 2014. július 1-i hatállyal lép életbe,
mely szerint csak olyan szerv végezhet közszolgáltatási tevékenységet, mely nonprofit jellegű. Ennek a feltételnek való megfelelés érdekében, az önkormányzat már
korábban tárgyalt a cég ügyvetetésével és többségi tulajdonosával. Azt látta
célravezetőnek, ha kiválik az NHSZ Tapolca Kft-ből és a kivált céget non- profit
jellegűvé alakítja. Ezt a megoldást alkalmazta több megyei településen működő
közszolgáltatási szervezet. Ennek a folyamatnak különböző lépcsőfokai vannak,
melyet a cégnyilvántartásról és a cégbejegyzésről szóló törvények írnak elő. Ennek
első mozzanata, hogy lényegében szándéknyilatkozatról van szó, de mégis
határozatban kell megerősíteni azt a hét pontot, melyet a határozati javaslat
tartalmaz. Ezek szerint szándékukat fejezik ki, hogy kiválással jön létre a cég, hogy
mindkét cég kft formájában működik, az egyik non-profit, a másik profit orientált.
Szándékunkat fejezik ki, hogy részt kívánnak venni a társaságban, az időpont 2013.
december 1., így még lehet használni az elfogadott vagyonmérleget, nem kell új
mérleget készíteni. A kiválás következményeként könyvvizsgálót kell megbízni,
melynek feltétele, hogy két éven belül nem volt kapcsolatban a céggel. A város
vezetésének továbbra is az a véleménye, és erre kéri a Képviselő-testület
felhatalmazását is, hogy a tulajdonosi arányok változatlanul hagyása mellett, mind a
megmaradó, mind a kiváló non-profit cégben a 3,87 % Tapolca, a fennmaradó 96,13%
NHSZ Tapolca Kft. maradjon. Végül adjon meghatalmazást az Ügyvezető
Asszonynak a szükséges dokumentumok elkészítéséhez. Mindez még júniusban,
végleges formájában a testület elé kerül, amelyben már taxatíve fel lesz sorolva, hogy
mely eszköz, mely céghez kerül, és milyen módon történik a szétválás. A
felhatalmazás alapján tud a Polgármester Úr döntést hozni a taggyűlésen, melynek
szintén júniusban meg kell történnie, annak érdekében, hogy a feltételeknek
megfeleljen az önkormányzat. Valószínű, hogy a bejegyzés átcsúszik júliusra, de a
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szükséges döntéseket meghozta az önkormányzat, a Nemzeti Vagyonkezelő
Igazgatóság, az NHSZ tulajdonosa, valamint a társaság. Ezután tud teljesülni az a
feltétel is, hogy non-profit jelleggel működjön tovább a lakossági hulladékgyűjtés. Ő
a kedden megtartott taggyűlésen tartózkodott, mert nem volt meghatalmazása, ettől
függetlenül a többségi tulajdonos megszavazta, neki megvolt a meghatalmazása. Az
önkormányzat nélkül is megvalósulna ez a dolog, de egyrészt azt, hogy egyetért a
döntéssel, ki kell fejezni, másrészt az illendőség is azt diktálja, hogy ne emeljen
különböző kifogásokat. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezeket a döntéseket hozza
meg, azzal, hogy a június 27-i ülésen ez még részletesen a testület elé kerül.
Koppányi Ferenc képviselő: Akkor a kérdés még vissza fog kerülni a testület elé,
hogy melyik társaságnak mennyi alaptőkéje lesz stb., mert az előterjesztésben ilyen
számszaki adatok egyáltalán nem szerepelnek. Kérdezi, hogy melyek azok a jelenlegi
tevékenységek, melyek profit orientáltak? A cégből kiviszi azt, amit non-profittá akar
tenni. A profit és a non- profit eléggé relatív számára. Attól függ, hogy mit és hogyan
könyvelnek, tehát mi az a tevékenysége a kft-nek, amely profit érdekelt és esetleg
nem biztos, hogy külön kft- be kellene kivinni, mert feltételezi, azok a tevékenységek,
amelyeket Tapolca városától fizetnek be.
Császár László polgármester: A lakossági kommunális hulladék begyűjtés tartozik a
non-profit tevékenység körébe. Minden további tevékenység pl. a válogatás,
deponálás, különböző kezelések, már nem ebbe a kategóriába tartoznak.
Koppányi Ferenc képviselő: Mivel az egész költséget tartalmaz, nem tudja mi a
profit, és a nem profit. Mert a deponálás és a többi az profit orientált, innentől fogva
azt meg kell fizetni.
Császár László polgármester:
nyilvánvalóan ide tartoznak.

Az

ehhez

kapcsolódó

egyéb tevékenységek

Koppányi Ferenc képviselő: De ennek benne kell lennie az árban.
Császár László polgármester: Igen.
Koppányi Ferenc képviselő: De akkor most melyek azok a tevékenységek, melyek
profit orientáltak, ez a kérdés.
Császár László polgármester: A cég csak a begyűjtést végzi, a többi már az ÉBH Kft.
tevékenységi körébe tartozik. Az NHSZ Tapolca Kft. eddig is csak a begyűjtést
végezte, ide már depóniára nem kerülhet be kommunális hulladék, az már az ÉBHnál van. A tapolcai kft-nél csak a begyűjtés van, nyilván ennek vannak részelemei az
ÉBH társulásnak, ami önkormányzati és non-profit tevékenységű társulás. Ott is
vannak elemek, melyek az árképzésben szerepet játszanak. Mivel ez hatósági áras, a
szétválasztásnál a tárgyalások afelé mentek, ami ehhez a tevékenységhez szükséges
eszközállomány, legfőképpen a szemétszállító autók, tartoznak ide informatikai
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eszközök is, biztos vannak a depóniánál is eszközök, ezek fognak átkerülni a nonprofitba, a profit orientált cégben pedig minden egyéb bent marad.
Koppányi Ferenc képviselő: Például a nem lakossági szemétszállításra gondol, amit
nem tud szétválasztani. Mert ha a Wesselényi utcára és a Polgármesteri Hivatalra
gondolnak, akkor az autó bejön a Wesselényi utcába, felveszi a 3. házszám előtti
kukát, majd az 5. alattit, végül befordul a hivatalhoz és felveszi annak nem lakossági
szemetét. Fizikálisan nem fogja tudni ezt szétválasztani, vagy ha igen, akkor az
nagyon megnöveli a költségeket. A két cég között olyan gazdasági kapcsolat marad,
amelytől fogva számára a non-profit és a profit közötti elszámolás kérdésessé válik.
Sólyom Károly alpolgármester: Nem kell megint belekeveredni, hogy mennyi a
szemétszállítási díj, mert egyrészt nem tartozik a hatáskörükbe, másrészt nem ez a fő
kérdés. Tájékoztatásul elmondja, hogy december 31-ével el kellett készíteni a
közszolgáltatási mérleget a cégnek, melyből kiderül, hogy kb. az összes árbevétele a
cégnek, melyet akkor még Remondis Kft-nek neveztek, 640-650 millió forint volt,
ebből a közszolgáltatási árbevétel kb. 500 millió. Tehát 120-130- millió forint profit
jellegű bevétel volt, amelybe az utcaseprés, a hó eltakarítás vagy télen a síkosság
mentesítés, mely tavaly nulla forint volt - mert az önkormányzat nem bízta meg a
céget - és minden más tevékenység, amit ő cégcsoporton belül elvállal. Az új
Ügyvezető Asszony eléggé agilis mozgásteret jelölt meg magának, többek között
azokat a más területről ide került közszolgáltatókat kiszorítani a piacról, mert
működött itt Tapolcán pl. siófoki stb. Úgy gondolja, tekintettel a rezsicsökkentésre,
mindenkinek érdeke, hogy ezt a profit orientált részt minél tökéletesebben valósítsa
meg.
Koppányi Ferenc képviselő: Tehát arról van szó, hogy a nyereség orientált
tevékenység átadásra kerül egy olyan cégnek, amely nyereség orientált, ahelyett,
hogy benn maradna a non-profit kft-ben, és annak a nyereségét visszatennék a
lakossági szolgáltatás árának esetleges csökkentésére. Erről szól az egész.
Sólyom Károly alpolgármester: Nem biztos.
Koppányi Ferenc képviselő: Így akkor magasabban lehet hagyni a lakossági árat,
mert innen származó nyereséget nem kell oda visszaforgatni.
Sólyom Károly alpolgármester: A tavalyi évben – tekintettel arra, hogy egy nagyon
alacsony ár került meghatározásra – a cég jelentős veszteségeket szenvedett el. Más
dolog, hogy folyamatban van a kompenzáció.
Koppányi Ferenc képviselő: Itt kérdezi Polgármester Úrtól. A cég jelentős
veszteségeket szenvedett el a rezsicsökkentés által úgy, hogy még bent volt a 130
millió forintos egyéb tevékenység, ami még nyereséget vitt el. Ha ezt a tevékenységet
kiviszik egy másik cégbe, akkor mekkora veszteséget fog elkönyvelni ez a nonprofit
cég?
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Sólyom Károly alpolgármester: Ezért szerencse, hogy nem sikerült annak idején
megállapodni a Remondis Kft-vel.
Koppányi Ferenc képviselő: Nem biztos benne, hogy nekik ez jó.
Sólyom Károly alpolgármester: Nem is rossz.
Császár László polgármester: Az állam vállalta ezt át, nekik ebből a szempontból
irreleváns. Nem Tapolca Város Önkormányzatának feladata, hogy megoldják ezt. A
döntés megszületett, ha nem hozzák ide az előterjesztést, akkor is a többségi
tulajdonos döntése alapján ezt végrehajtják. Az önkormányzat elképzeléseivel ez
szinkronban van. A jogszabályi változások miatt ezeket a folyamatokat végig kell
vinni, ezért is került a testület elé. Azért fog majd idekerülni az alapító okirat
módosítása is, amikor a vagyonmérleggel rendelkeznek. Ha nem szavazzák meg, a
folyamat akkor is végbemegy, hiszen 96,13 %-a van.
Koppányi Ferenc képviselő: A tulajdoni hányadokat ki kell fizetni. Úgy kivinni egy
másik cégbe, hogy önmagában a tulajdoni hányadot nem hagyják ki, nem fog
működni.
Császár László polgármester: Ugyanolyan tulajdoni hányad marad a létrejövő új
cégben is, nem változnak a tulajdoni arányok. Ami most van 3,87%, ez lesz a
nonprofitba és a forprofitba is. Nem változik semmi.
Koppányi Ferenc képviselő: Nem ez a problémája. Növelni fogja nonprofit
veszteségét, amely indokot tesz arra, hogy emelje a szemétszállítási díjat.
Sólyom Károly alpolgármester: A rezsicsökkentés nem erről szól.
Koppányi Ferenc képviselő: Ez erről szól.
Sólyom Károly alpolgármester: Akkor nagyon rosszul került tájékoztatásra
képviselő úr, vagy rosszul gondolja.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: Az a baj, hogy nincsenek tájékoztatva.
Sólyom Károly alpolgármester: Ha július 1. napjától megalakul a cég, akkor a
nonprofit cégbe is lesz 3,87 %-a az önkormányzatnak és a profitba is. Jelenleg a
Remondis összevont mérlege 582 millió Ft eszközállománnyal rendelkezik. Ez kerül
megosztásra nonprofitra és profitra, azon belül is 3,87 % Tapolca, és a profitból is
3,87 % Tapolca. Nem tudja, hogy miért aggódnak, hogy az ár magasabb lesz, mikor
azt az Energia Hivatal fogja központilag meghatározni. Ebből biztosan nem lesz
áremelkedés.
Koppányi Ferenc képviselő: Mit jelent a nonprofit?
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Sólyom Károly alpolgármester: Azt jelenti, hogy osztalékot nem lehet kivenni.
Koppányi Ferenc képviselő: De a veszteséget, a negatívot finanszírozni kell
valakinek. A nonprofitba ilyenkor a negatívot a lakosságnak kell finanszíroznia.
Sólyom Károly alpolgármester: Gondolja, hogy az államnak ez lenne a célja?
Koppányi Ferenc képviselő: Nem tudja, hogy az államnak mi a célja. Azt látja, hogy
ez egy olyan szituáció, hogy a nyereséges vállalkozásokat kiviszik valahová, utána
privatizálhatja, utána pedig visszahagyja az egész folyamatot.
Sólyom Károly alpolgármester: Pont Képviselő Úr mondja ezt, amikor Brüsszelbe
rángatják a miniszterelnököt a privatizálás miatt?
Császár László polgármester: A napirendi ponthoz van-e valakinek hozzászólása? A
cég szétválásról van szó.
Lévai József képviselő: Folytatni szeretné Koppányi Ferenc képviselő úr felvetését.
Azt a témát feszegeti, hogy az eddigi tevékenységet kettéválasztják profitra és
nonprofitra.
Császár László polgármester: Jogszabály írja elő ezt.
Lévai József képviselő: Ebben nincsen mozgásterük. A nonprofit tevékenységbe
marad az, ami a rezsicsökkentés kapcsán megkérdőjelezendő gazdasági feltételek
mellett hajtódik végre. Sólyom alpolgármester úr tájékoztatása szerint az elmúlt év
gazdálkodása negatív volt. Amíg ezt az állam saját magának teszi, azt csinál, amit
akar, csak kérdés, hogy a nonprofitba érdemes-e fenntartani a 3,87 %-os részesedést,
mert ha úgy járnak, ha tőkeveszteség éri a céget, akkor tőkepótlás szükséges.
Érdemes-e ebbe pénzt áldozni.
Sólyom Károly alpolgármester: Polgármester úr utalt rá, mondhatják, hogy nem, de
a 97 %-kal úgyis azt tesznek, amit akarnak.
Lévai József képviselő: Érdemes-e megtartani benne a tulajdonrészüket?
Császár László polgármester: Igen. Tulajdonosként rálátásuk van a teljes folyamatra,
aminek a nagyobb részében bent vannak. Az árképzésnek ez csak egy szelete a
begyűjtés. A nagyobbik része az ÉBH rendszerben van. Lerakói díj, egyéb bevételi
forrásai vannak az államnak, amiből kompenzálja ezt a különbséget. Nyolc milliárd
forintot különítettek el tavaly, nemcsak itt, ez a tevékenység mindenhol veszteséges
volt. A befolyó központi pénzekből pótolják ki a különbséget. A lakosságnak nem
kell hozzájárulni ehhez az összeghez. Ennek az a célja, hogy minél kevesebb kerüljön
a depóniára, ebből a hulladékmennyiségből minél többet újra hasznosítsanak. Erre
épül az üveghab feldolgozó. Jövő évtől el fog indulni a háztól történő szelektív
hulladékgyűjtő. Ez is szerepel a programban, de ez az árképzést nem befolyásolja. A
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lakosságnak nem ettől kell többet vagy kevesebbet fizetni. Ez a döntés végképp nem
befolyásolja az árat. Ez jogszabálynak való megfeleltetés, hogy a cég július 1. napjától
a jogszabály szerint tudja végezni a tevékenységét, úgy, ahogyan eddig is. A lakosság
eddig sem vett észre semmit az elmúlt fél évben a rendszeren végbement
változásokon. Nagyon sok változás történt a szervezetben is. A szemetet ugyanúgy
elszállították, nem változott semmi ez így lesz ebben az évben is. Ez hogyan alakul a
következő időszakban, sok mindentől függ, de a rezsicsökkentésben kiemelt szerepe
van a hulladékbegyűjtésnek, hogy nem emelkedhet. Jelenleg kettős biztonságban
vannak, ha lehet ilyet mondani. A feltétel, hogy állami vagy önkormányzati többségi
tulajdonnak kell lenni, ez 100 %-ban igaz és ebből még nagyobb az állam része,
hiszen 96%-ban az állam a tulajdonos. Semmilyen lakosságot érintő döntés nem
következik. Az attól teljesen független.
Sólyom Károly alpolgármester: Az ÉBH rendszer területén lévő 158 település sajátos
negatív helyzetbe került, de a lakosság ezt sem érzi. A 2012. április 14-i árban még
nem volt bent a királyszentistváni lerakó működése. Hiába próbálták ezt
érvényesíteni az árban, hogy ez a törvényi változás közbe lépett be, ami emelte volna
az árat, de nem kerül rá sor. Ezek a települések kimondottan jól jártak.
Császár László polgármester: Az ÉBH rendszerben a tavalyi évben 400 millió, egész
évben 800 millió Ft-ot jelent, amit a Magyar Állam vállalt át ebből a tevékenységből.
A lakosság ennyivel kevesebbet fizet.
Koppányi Ferenc képviselő: Fejezzék be ezt a vitát, szavazzanak.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: Legyenek tisztában ezekkel a dolgokkal.
Császár László polgármester: Jogszabálynak való megfeleltetés első lépcsőjéről van
szó, meg kell hozni azokat a döntéseket, hogy július 1. napjától szabályosan tudjon
működni a cég. Ez hogyan fog működni, az egy következő előterjesztésben fog
szerepelni. Az árképzés pedig egy harmadik témakör, hogy ki, hogyan, mit fizet. Ez
megint nem ehhez a napirendhez kapcsolódik. Az önkormányzatnak nincsen
árképzési lehetősége a hulladékszállítással kapcsolatban.
Sólyom Károly alpolgármester: Olyan irányba mennek az események, hogy a
lakossági hulladékszállítás és -kezelés teljesen állami tulajdon lesz.
Lévai József képviselő: Miért nem egyszerre hozzák meg a döntéseket?
Császár László polgármester: Azért, mert ennek lépcsői vannak. Vannak folyamatok,
amiket végig kell vinni. A tendencia e felé megy, mivel ez kötelező feladat, amit meg
kell oldani. Ilyen az oktatás, egészségügy, amit az állam magára vállal, mert ezek
nem profit orientált tevékenységek. A vitát lezárja és a határozati javaslatokat teszi
fel szavazásra.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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82/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért az NHSZ Tapolca Kft. átalakulási szándékával,
azzal, hogy az átalakulásra olyan módon kerül sor,
hogy a Társaságból kiválás útján létrejön egy új
nonprofit gazdasági társaság, a Társaság pedig a
kiválást követően profitorientált jelleggel változatlan
formában működik tovább.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
83/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy az átalakulás során a kiválással
létrejövő társaság nonprofit korlátolt felelősségű
társaság társasági formában jöjjön létre, és a kiválást
követően a fennmaradó társaság is változatlanul,
korlátolt felelősségű társaság társasági formában
működjön tovább.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
84/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy az NHSZ Tapolca Kft. tag az
átalakulásban részt kíván venni, és mind a kiváló, mind
a fennmaradó társaság tagjává kíván válni.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
85/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy a tagok és az NHSZ Tapolca Kft. a
szétválás (kiválás) fordulónapjának 2013. december 31.
napját határozzák meg.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
86/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy a szétválás (kiválás) során eljáró
könyvvizsgáló Szigno Profit Kft. (Cg.19-09-503160;
székhely: 8300 Tapolca, Fenyves u. 7.), a
könyvvizsgálatért személyében felelős személy Gáspár
Géza (a.n.: Németh Magdolna; lakcím: 8300 Tapolca,
Fenyves u. 7.; kamarai nyilvántartási szám: 000665)
legyen.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
87/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy a jogutód társaságok vagyonában a
tagok vagyoni hányada a tagok tulajdoni hányadának
arányában, azaz 3,87% (Tapolca Város Önkormányzata)
– 96,13% (NHSZ Tapolca Kft.) arányban alakuljon, és a
kiváló nonprofit társaságba azon vagyonelemek
kerüljenek, amelyek a közszolgáltatás ellátásához
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feltétlenül szükségesek, az egyéb vagyonelemek pedig
maradjanak a fennmaradó profitorientált társaságban.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
88/2014. (V.30.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy megbízzák az ügyvezetőt az
átalakulási terv és az átalakuláshoz szükséges egyéb
dokumentumok elkészítésével.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK

Lévai József képviselő: Lakossági panaszt szeretne nyilvánosságra hozni a korábban
létrehozott szennyvízrendszerrel kapcsolatban. A domborzati viszonyok miatt nem
gravitációs, hanem átemelős szivattyú rendszer működik több helyen. A lakossági
panasz arra vonatkozott, hogy az átemelő szivattyúk körüli üzemeltetési kérdések
még nem kerültek tisztázásra az önkormányzat és a lakosok között. Ha minden igaz,
31 átemelő szivattyú működik. Sok év eltelt és ez még mindig rendezetlen.
Császár László polgármester: Ez nem igaz, hogy rendezetlen. A gond a Zöldfa utcai
rendszerrel van. A legnagyobb gond azzal van, hogy gravitációs rendszert nem
lehetett kiépíteni, mert a tulajdonos, akinek a telkén kellett volna átvezetni a
gravitációs vezetéket, nem járult hozzá. Ezért azon a helyen szivattyút kellett
beépíteni. Ebben a rendszerben vannak üzemzavarok vagy meghibásodások, amikor
a szivattyú leállt. Ekkor ki kell hívni a DRV Zrt embereit, meg kell tisztítani, vagy
javítani kell. Általában dugulási problémák adódnak. Többször voltak nála is
fogadóórán az adott térségből, voltak kint helyszínen is. Ezt a problémát csak akkor
tudnák megoldani, ha az a tulajdonos hozzájárulását adná a vezeték elvezetéséhez.
Amíg ezt nem engedélyezi, ezt nem lehet megoldani máshogyan. A többi helyen nem
okoz problémát. Talán itt van a legnagyobb számban elhelyezve a szivattyú.
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Lévai József képviselő: Aki őt megkereste, a Bem Apó utca környékén lakik és két
problémát fogalmazott meg. Az egyik az árral kapcsolatban merült fel, az 1.000 Ft-os
kompenzációt vitatja. A másik pedig, a műszaki kialakítása olyan, hogy nagyobb
esőzésekkor a csapadék is bemegy a gyűjtőtartályba, panaszkodott, hogy gyakran
meghibásodik, ez pedig neki okoz problémát.
Sólyom Károly alpolgármester: Személy szerint tudja, kiről van szó. Sosem vállaltak
kötelezettséget, hogy az áramdíjat kompenzálják.
Lévai József képviselő: Mi alapján várják el, hogy viseljék annak a rendszernek a
működtetési költségeit, amely többeket szolgál ki?
Sólyom Károly alpolgármester: Ott is meg lehetett volna oldani lefelé. A négyes
társasháznak lejjebb van a bekötési szintje, mint a Bem Apó utcán a gerincvezeték.
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető: A házi átemelők üzemeltetésére
a vízi közmű törvény is rendelkezik. Ez alapján még a tavalyi évben is az
önkormányzat viselte az üzemeltetési költségeket, ez 823.000 Ft volt. Ezt a törvény
eltörölte, így a DRV Zrt vette át az üzemeltetési költséget. Ennek alapján a Zöldfa
utcából volt egy megkeresés, ezt továbbították a DRV Zrt felé, még nem érkezett
válasz, hogy a költség megtérítését is tudják-e vállalni.
Sólyom Károly alpolgármester: A vízi közmű törvény szerint át kellett adni. Erre
korábban nem vállaltak szerződésben kötelezettséget.
Császár László polgármester: A Bem Apó utcában három ingatlant érint,
személyesen is volt kint. A csapadékvizet is el kell vezetni, ott pluszba megy a
rendszer. Az ott lévő házakat és pincéket is megvédi az esővíz befolyásától. Nem az
üzemeltetési költség a magas, hanem jobb, ha gravitációs rendszer működik. Ezeknél
a helyeknél van időnként karbantartás. Ennyiből igazuk van az ott lakóknak.
Lévai József képviselő: Akkor azt kéri, hogy foglalkozzanak ezzel az üggyel.
Császár László polgármester: Eddig is foglakoztak az üggyel, nem anyagi kérdés
volt, fizikailag nem tudták megoldani a problémákat. Az a jó, ha ez a rendszer
önmagától működik és nincsen vele gond.
További hozzászólás nem lévén néhány programra hívná fel a figyelmet. A Csermák
József Rendezvénycsarnokban május 31-én kerül megrendezésre a PRI
Babatalálkozó, június 1-jén a Városi Gyermeknap, Májusfa kitáncolás. Június 5-én
18.00 órakor a „Gördülj velünk!” kerékpáros ügyességi verseny kerül
megrendezésre, június 12-én 17.30 órakor a családi kerékpártúra a Köztársaság tér –
Dobó lakótelep – Fő tér Diszel útvonalat járja végig. Június 21-én a Dobó Városrész
Kulturális Napja kerül megrendezésre. Június 23-tól július 4-ig sport és szabadidős
szünidei tábor lesz. A Tamási Áron Művelődési Központban május 31-én Katonadal
Fesztivál kerül megrendezésre Tapolca Város Önkormányzata, a Csobánc Népdalkör
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és a Honvéd Kulturális Egyesület szervezésében. Június 4-én a Trianoni
megemlékezés lesz a Köztársaság téren. A mai napon délután Pedagógusnap
alkalmából rendezett ünnepség lesz a TÁMK-ban. Június 14-én Diszelben kerül
megrendezésre a Pünkösdi Dalos találkozó. Minden programra szeretettel várják az
érdeklődőket.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 11.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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