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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
Napirend előtt tájékoztatja a megjelenteket, december elején került megrendezésre a
XII. Veszprémi Regionális Trombitaverseny, amelyen Haga Réka arany minősítést
szerzett, felkészítő tanára Péni Béla, Víg András bronz fokozatot ért el, felkészítő
tanára Haga Kálmán. Szívből gratulál az elért eredményekhez, és köszönetét fejezi ki
a felkészítő tanárok részére is.
Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy 1989. december 15-25. között sok-sok jó magyar
embernek az életével és vérével kellett fizetnie azért, hogy Európa utolsó
kommunista diktatúrája megbukjon. 25 éve annak, hogy magyar kezdeményezéssel a
jelenlegi Románia területén forradalom zajlott le, és elkergették azt a diktátort, aki
Európában utolsóként képviselte a sztálinizmust. A december 15-25. között zajló
harcok során 1104 ember esett el és több mint 3300 ember sebesült meg. Mind a
sebesülteknek, mind az elesett mártíroknak egy része a magyar nemzet testéből
szakadt ki. Kéri a megjelenteket, hogy néma főhajtással emlékezzenek azokra az
emberekre, akik az életüket adták a magyar nemzet szabadságáért.
A mai testületi ülést a napirendi pontokkal folytatják. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Bejelenti,
hogy Marton József képviselő előre jelezte távolmaradását, ezért a Humán Bizottság
álláspontjának ismertetésére felkéri Buzás Gyula képviselőt. A meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.
183/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalja.
NAPIREND
1.) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselőtestület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2.) A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3.) Egyes bizottsági neveket tartalmazó önkormányzati
rendeletek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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4.) A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft tagi kölcsön
visszafizetési határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5.) Bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6.) Delegálás a tapolcai állami fenntartású általános és
középiskolák, valamint a Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
7.) A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi
Önkormányzataival
kötött
együttműködési
megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8.) Beszámoló a Tapolcai Közös
Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző

Önkormányzati

9.) Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10.) Tapolca Város Önkormányzata
testületének 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Képviselő-

11.) Tájékoztató beszerzési szabályzat megalkotásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

Buzás Gyula képviselő: A Bíró Tiborral folytatott tárgyalásról szeretne hallani.
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az

Dobó Zoltán polgármester: Bíró Tiborral, a BHA Hűtéstechnikai Kft. vezetőjével
áramszolgáltatási számlák rendezetlensége végett folytatott egyeztetést. Ügyvezető
úr ígéretet tett arra, hogy 3 millió forint áramszámlát átutal, ennek terhére
kirendelnek egy igazságügyi szakértőt, aki megnézi, hogy a fogyasztás mennyire volt
reális. Senki által nem vitatható képet kapnak. A továbbiakban a szakértő által
megállapított fogyasztás alapján fognak elszámolni.
Lévai József képviselő: Alpolgármester úrtól a kórház vezetésével folytatott
megbeszélésről szeretne kérdezni.
Rig Lajos alpolgármester: Az első egyeztető tárgyaláson polgármester úr is jelen
volt. Akkor az önkormányzatot és a kórházat az átalakítás miatt érintő kérdésekről
volt szó, hogy a betegek elhelyezése a kollégiumban történik. Ennek az előzetes
egyeztetése volt. Az étkezés biztosításáról is volt szó. Szó esett a kórház
önkormányzat felé fennálló tartozásáról is, a Városgazdálkodási Kft. és a
Közétkeztető Kft. felé. Valószínűleg a Közétkeztető Kft. jogi lépéseket fog tenni,
mivel a kórház részéről semmiféle szándék a törlesztés iránt nem volt. A másik
tárgyalás a CT ügyében történt. Az igazgatónő, a gazdasági igazgató és az orosz
befektető találkoztak. Megbeszélték, hogy hogyan, milyen formában lehetne ezt a
CT-t Tapolcán üzemeltetni. Több kérdés felmerült, hogy ez magán vagy állami
pénzből valósulhatna-e meg. Az orosz vállalkozó egy gazdasági üzlettervet fog
készíteni. Szó volt róla, hogy ugyanúgy, ahogy Ajkán a CT üzemel, állami
finanszírozásból, de magán befektetéssel kerülne ide Tapolcára. Erre még a
későbbiekben visszatérnek.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
184/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
185/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
74/2012. (IV.27.) Kt. számú határozatát visszavonja.
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2.) A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján, amennyiben a Képviselő-testület a költségvetési év kezdetéig nem állapította
meg költségvetési rendeletét, akkor az átmeneti gazdálkodásáról rendeletet alkot. Az
önkormányzatoknál a költségvetési rendeletük megalkotására általában a következő
év február 15-ig kerül sor. Az átmeneti időszakról szól az előterjesztés.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
24/2014. (XII.22.)

ÖNKORÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2015. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelettervezetet elfogadja és 24/2014. (XII.22.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
3.) Egyes bizottsági neveket tartalmazó önkormányzati rendeletek módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Tisztázni kellett a Turisztikai és Városfejlesztési
Bizottság, a Humán Bizottság és a Gazdasági Bizottság neveit, ez egy úgynevezett
saláta rendeletben történik meg. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
25/2014. (XII.22.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete az
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
rendelet–tervezetet elfogadja, és 25/2014. (XII.22.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4.) A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft tagi kölcsön visszafizetési határidejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztéshez módosító indítvány érkezett, mely
alapján a visszafizetés határidejét legkésőbb 2015. december 31-ig állapítsák meg. A
Gazdasági Bizottság az előterjesztést ezzel a módosítással tárgyalta. Felkéri a
Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a módosító
indítvánnyal a képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Mezőssy Tamás ügyvezető: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a
tegnapi napon felkereste a kórház vezetését és tájékoztatta őket arról, hogy a jelenlegi
tartozásuk 37 millió forint, a cég működése további hitelezést nem tesz lehetővé. A
további szolgáltatás biztosítása január 1-től csak azzal a feltétellel történik, ha a teljes
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lejárt tartozást kifizetik. Véleménye szerint nincs még egy olyan cég, amely 12
hónapig hajlandó hitelezni és a szolgáltatást biztosítja. A szülei arra nevelték, ha
támogatást kap, lehet ez anyagi, lehet ez egy jó cselekedet, lehet ez egy jó szó, azt illik
megköszönni, ellentétben a természetesnek vett 12 havi ingyenes étkeztetéssel.
Sólyom Károly képviselő: Kérdezi, hogy milyen választ kapott a kórház vezetésétől.
Mezőssy Tamás ügyvezető: Azt a választ kapta, hogy etikátlan magatartást tanúsít.
Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az ügyvezető úrral
beszélt. Eddig jó keresztény magatartást tanúsítottak, akár a választások előtt az
előző vezetés, akár az ő részükről is, de ez a nagyságrendű tartozás kritikussá teszi a
Kft. működését és ezért kérte ügyvezető urat, hogy amennyiben a tárgyalások nem
vezetnek eredményre, terelje jogi útra az ügyet. Bízik benne, hogy valamilyen
elmozdulás történik. Meg kell érteni, hogy ez a 37 millió forintos hátralék komolyan
veszélyezteti a Kft. működését, és nemcsak a Kft-t veszélyezteti, hanem a Kft. ellátási
körzetét, azokat az embereket, gyermekeket, akiket a Kft-n keresztül élelmeznek. Ezt
mindenáron meg kell védeni.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
186/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tapolcai intézményekben étkező gyermekek magas
színvonalú, közegészségügyi előírásoknak megfelelő és
jó minőségű ellátása érdekében a Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Kft. részére a 184/2008. (VI.27.) Kt.
határozattal megítélt, 2008. július 29-én kötött
megállapodás alapján biztosított 15.000.000, -Ft összegű
kamatmentes
tagi kölcsön
maradék
törlesztő
részletének – azaz 6.000.000,- Ft egy összegben történő
kifizetéséhez hozzájárul.
A visszafizetés határideje legkésőbb 2015. december 31.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a 2008. július 29-én kelt
megállapodás módosításával kapcsolatban.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
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5.) Bizottsági tag megválasztása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Vajda Attila képviselő-társa jelezte, hogy egyéb
munkaügyi feladata miatt nem tud részt venni a Humán Bizottság 13 órakor
kezdődő ülésein. Vajda Attila helyére bizottsági tagként a Humán Bizottságba Lévai
József képviselőt javasolja.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
187/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Humán Bizottság tagjává
Lévai József
képviselőt 2015. január 1. napjától megválasztja.

6.) Delegálás a tapolcai állami fenntartású általános és középiskolák, valamint a
Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 5 igen szavazattal
és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
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hogy

az

Sólyom Károly képviselő: Az előző tagoknak szeretné kifejezni köszönetét az
elvégzett munkáért.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
188/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
közigazgatási területén működő állami fenntartású általános és
középiskolák, valamint a Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola intézményi tanácsába a következő személyeket delegálja:
1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium: dr. Varga László
2. Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola,- és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: Bognár
Ferenc
3. Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola:
Lévai József
4. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (székhelyintézmény):
Rig Lajos
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye: Vajda Attila
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye: Dobó
Zoltán
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

7.) A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött
együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A jogszabály előírja, hogy mikor, milyen gyakorisággal
kell ezt megtárgyalni. Azt gondolja, hogy az önkormányzati működéshez
elengedhetetlenül fontos, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal is rendezett legyen
a kapcsolat. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
189/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával
2012. június 19-én kötött nemzetiségi önkormányzati
feladatok
ellátásáról
szóló
együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan
formában és tartalommal fenntartja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
190/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával
2012. június 19-én kötött nemzetiségi önkormányzati
feladatok
ellátásáról
szóló
együttműködési
megállapodást felülvizsgálta és azt változatlan
formában és tartalommal fenntartja.

8.) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Ughy Jenőné jegyző: Az előterjesztés röviden összefoglalja a Hivatal munkáját.
Ezúton is szeretné a hivatali apparátust dicséretben részesíteni azért a munkáért,
amit ebben az évben nyújtottak, különös tekintettel a három időpontban
lebonyolított négy választásra. Ez egy nagyszerű teljesítmény. A Nemzeti Választási
Iroda elnöke és a Nemzeti Választási Bizottság elnöke levélben írta le gratulációját a
hivatali apparátusnak, amelyben megfogalmazták, hogy nem csak az üzleti világban
kell sikeresnek lenni, hanem az önkormányzatiság területén is és a választási szervek
áldozatos munkája és szakértelme nélkül ez az év nem valósulhatott volna meg. A
hivatali apparátus feladatköre széleskörű, hiszen öt képviselő-testületet látnak el és
van egy szociális társulás is. Azt gondolja, hogy ehhez a munkához lehet gratulálni a
munkatársaknak.
Dobó Zoltán polgármester: Mint az önkormányzat és a testület vezetője, szeretné
kifejezni köszönetét az apparátusnak. Eddig is tudta, de most már tapasztalja is,
hogy milyen bonyolult és nehéz munkát végeznek. A képviselőknek sok jó ötlete
van, de azt papírra kell vetni, elő kell készíteni, meg kell valósítani, ráadásul úgy,
hogy mindez törvényes legyen, és működjön is. Szeretné ezért a Hivatal teljes
apparátusának megköszönni az egész éves munkát, beleértve a Császár képviselő úr
által jegyzett időszakot is.
Császár László képviselő: Ő is szeretné megköszönni Jegyző Asszonynak és a
kollégáknak is a munkát. A beszámolóból minden nem tűnik ki, a számok azért
magukért beszélnek, hogy milyen ügyszámmal kell egy Hivatal munkáját elvégezni,
ami egy szolgálat a lakosság felé. Ha meg is fogalmazódtak kritikák a Hivatallal
szemben, azok zömében nem állták meg a helyüket. Amikor átadta a város vezetését
Dobó polgármester úrnak, akkor is nyugodt szívvel ajánlotta valamennyi kollégát,
hiszen az elmúlt években, évtizedekben bizonyítottak, jól végzik a dolgukat. Reméli,
hogy az elkövetkezendő időszakban is megállják a helyüket. További jó erőt,
egészséget kíván a közös munkához.
Lévai József képviselő: Ő is becsatlakozna azoknak a sorába, akik méltatják a
Hivatalt. Ők álmodhatnak nagyokat, lehetnek elképzeléseik, de kell egy apparátus,
aki ennek a munkának a megszervezésében részt vesz és megcsinálja. Az ő
munkájuk eredményessége nélkül a testület munkája sem lehet eredményes. Ez az év
nem csak a választások okán volt különleges, hanem ez volt az első olyan év, ami az
új önkormányzati törvénynek a szellemében telt el. A számok szintén mutatják, hogy
nem egy képviselő-testületet kell kiszolgálni, hanem hármat, plusz még a
nemzetiségieket, ez arányában sokkal nagyobb terhet jelent, mint amit ezek a számok
kifejeznek. Gondolja, hogy a többi testület is megtárgyalja ezt az előterjesztést, és
hasonlóképpen elismerik ezt a munkát. Nem véletlenül mondják ezt
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közszolgálatnak. Fontos, hogy azok az emberek, akiket ez szolgál, azok is így
érezzék. Ehhez kíván a Hivatalnak jó munkát a jövőben.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
191/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

9.) Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Papp Zoltán főépítész: A 190/2009-es kormányrendelet szerint végzi a főépítészi
tanácsadói tevékenységét, ez nem döntés jellegű, hanem döntés előkészítési. Azt
tudja - szakmailag egy irányban dönt a testület - milyen lehetőségek és feladatok
vannak. Amikor a döntés megszületik, azt szakmai és emberi munkával segíti. A
főépítészi konferenciák tanulsága azt mutatja, hogy nem csak a 190-es
kormányrendelet szerinti munkát kell végezni a főépítésznek, hanem olyan
szakértője kell, hogy legyen a polgármesternek és közvetve a képviselő-testületnek,
mely szerint egy településmenedzseri munkát is végez és a fejlesztésekben is döntő
szerepet vállalhat. Tapolcán ezt a bizalmat megkapta az elmúlt évek során, hogy
ilyen feladatokban részt vehet. Ilyen volt a rendezési tervek előkészítése, gondozása,
döntés előkészítése, ami 2013-ban azért született, hogy a gazdaságfejlesztés, a
munkahelyteremtés fogadókészsége meglegyen Tapolcán. Részt vett a gyógyhellyé
minősítési eljárásban, melyet nagyon fontos eredménynek tart Tapolca presztízse
érdekében. Az IVS összeállításában és az akcióterületi terv végrehajtásában, ami
2013-ban lezajlott és a városközpont megújítását hozta, örömmel vett részt. Újabb
feladatok sorakoznak, így az integrált területfejlesztési stratégia összeállítása, amit
megelőz adatszolgáltatási szinten a településfejlesztési koncepció összeállítása, ami
most van egyeztetés alatt. Ami még a feladatokat illeti, fontosnak érezte a Veszprém
Megyei Területfejlesztési Szakmai Kollégiumban való TOP-os programok
12

összeállítását, melyek közül kettőt emelne ki, ami Tapolca további fejlődését tudja
segíteni. Az egyik a volt laktanya területének infrastruktúra fejlesztése, a másik az
egyedinek számító habüveg gyár telepítésének kérdése. Ezekben megtisztelő volt a
részvétel. Fontosnak tartja építészként, hogy ez a lakható kisváros a településképi és
települési környezeti kérdések tekintetében főépítészi hozzájárulással tudjon létezni.
A településképi véleményezéseknek a hagyományos módját végrehajtották,
ugyanakkor az előterjesztésben jelezte, hogy a 314/2012-es jogszabály lehetőséget ad
településképi véleményezési, kötelezési, bejelentési és szakmai zsűri felállítási
kérdésekre. Ezeknek a jogszabály előkészítését elvégezték, ezeknek az anyagi
kihatása volt, ami hátráltatta eddig ezeknek a megvalósulását. Reméli, hogy a
következő ciklusban lehetőség lesz a megvalósításra. Köszöni az eddigi bizalmat.
Császár László képviselő: A bizottsági ülésen is megköszönte főépítész úrnak az
elmúlt időszakban kifejtett tevékenységet, ezt szeretné most itt is megtenni.
Felmerült néhány kérdés, melyet a főépítész úrnak tettek fel a bizottság tagjai, de
nem minden esetben a főépítész kompetenciája azoknak a döntéseknek a
meghozatala, hanem a képviselő-testületé. A főépítész elsősorban a polgármester
munkáját segíti és a szakmai hozzáértésével a szakmai anyagok előkészítését,
javaslatait, melyek a későbbi döntéshozatal a pályázati forrás elnyerésének a
lehetőségét biztosítja. Az elmúlt időszakban ezek a tevékenységek, az előkészítések
és a pályázatok is jól sikerültek, az előző uniós ciklusban nagy számban sikerült
pályázni. Ez a főépítész úr hathatós munkájának is eredménye. Köszöni még egyszer
a munkáját és a hozzáállását.
Lévai József képviselő: Ha az önkormányzat nem pusztán azt a nem kis feladatot
akarja megoldani, hogy üzemelteti a várost, hanem fejleszteni is akarja, akkor több
más szakterület mellett a főépítészi tevékenységre is szükség van ahhoz, hogy ezt
megfelelő minőségben meg tudja tenni. Nem túlzás, hogy egy város mindig magán
viseli a főépítész keze nyomát. Azt, hogy ez a tevékenység, amit a főépítész úr végez,
mennyire eredményes, az a városon lemérhető. A következő év különleges lesz, mert
számos tervezési dokumentumot kell elkészíteni, ezeket a főépítész úr nevesítette.
Számítanak arra a tevékenységre, amit eddig folytatott. Ez hozzájárul ahhoz, hogy
sikeresek tudjanak lenni az elkövetkezendő időkben.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
192/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
városi főépítész tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
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10.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Ehhez a napirendhez módosító indítvány is tartozik.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a 2015. évi
munkatervet – egyhangúlag - azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014-2019. évekre vonatkozó
gazdasági programját 2015. április hónapban tárgyalja.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a 2015. évi munkatervet – az előzetes
javaslatok alapján – a képviselő-testületnek – egyhangúlag - jóváhagyásra javasolja
azzal, hogy április hónapban az önkormányzat gazdasági programját, októberben a
2015-2030. időszakra vonatkozó hosszú távú gazdaságfejlesztési programot is
tárgyalja a képviselő-testület.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság állásfoglalása megegyezik a Humán
Bizottság javaslatával. A bizottság a határozati javaslatot a módosítással a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Kozma Henrik képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a költségvetés tárgyalása
előtt célszerű lenne-e tárgyalni az önkormányzat cégeinek gazdasági helyzetét, látva
a mai ülésen is felmerült problémákat, akár a Közétkeztető Kft-vel, akár a
Városgazdálkodási Kft-vel kapcsolatban. A másik, hogy szintén célszerű lenne
áttekinteni az önkormányzati lakások kintlévőségeit, és ezzel kapcsolatban cselekvési
terv lefektetése, hogy ezek a kintlévőségek ne nőjenek. Jó lenne ezeket minél kisebb
összegnél megfogni.
Dobó Zoltán polgármester: A költségvetés tervezésekor ezeket természetesen
figyelembe veszik. A költségvetésbe bekerülnek azok az adatok, javaslatok, tételek,
melyeket a cégek az önkormányzat felé jeleznek. Azt gondolja, hogy a kórházzal
kapcsolatban a képviselő-testület gyakran fog találkozni ezzel a tartozás
állománnyal. Nehéz dolguk van, mert a közétkeztetéssel kapcsolatban elhangzott
egy humánum, hogy az itt lévő embereket élelmezi kell, fűteni kell. A januárt úgy
kezdik, hogy a jogászok elkezdenek dolgozni a hátralékon. Nem tudja, hogy a
kórház vezetősége ez ügyben a GYEMSZI-vel milyen tárgyalásokat folyatott. Nekik
elsősorban a kórház vezetőségét kell ösztönözni, hogy olyan rehabilitációs forrásokat
találjanak a kórház megmentésére, amiből az önkormányzat felé is tudnak teljesíteni.
A költségvetés tervezésekor ezeket a tételeket figyelembe veszik és beépítik.
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Császár László képviselő: Véleménye szerint ezek a költségvetés tervezésekor nem
érintik közvetlenül az önkormányzatot. A cégek beszámolóit a mérleg készítésekor,
annak elfogadása után szokta tárgyalni a képviselő-testület. A taggyűlésen a
polgármester képviseli az önkormányzatot. Más kérdés, hogy ezekre a
kintlévőségekre a cég vezetője tud odafigyelni elsősorban, természetesen az
önkormányzat, mint tulajdonos segítségével. Az önkormányzat költségvetését ez
közvetlenül nem érinti, legfeljebb akkor, ha a cég olyan helyzetbe kerül, mint ahogy
kerültek már ilyen helyzetbe és mint tulajdonosnak helyt kell állni és esetleg a tőke
kiegészítésben kell forrást biztosítani. Ezt januárban még korai tárgyalni. Az
önkormányzat költségvetéséhez ezekre a számokra nincs szükség. Arra
természetesen figyelni kell az ügyvezetőkön keresztül, hogy ezek az adósságok
tovább ne nőjenek.
Dobó Zoltán polgármester: Azt fontos lesz látni, hogy a kórház részéről érkezik-e
pénz, ha nem, tulajdonosként helyt kell állni.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság, mikor tárgyalta ezt a napirendi
pontot, részéről felmerült egy módosító javaslat. Május hónapban szokásos módon
szerepel az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évre vonatkozó
üzleti terveinek ismertetése, valamint beszámoló 2014. évi gazdálkodásról. Ismét arra
tenne javaslatot, módosító indítványként, hogy bontsák ketté ezt a témát, kicsit
átnevezve. Szükségesnek tartaná, hogy decemberben foglalkozzanak a gazdasági
társaságok következő évi terveivel. Azért gondolja ezt, mert lehet, hogy a
költségvetésre nincsenek akkora behatással, de egyrészt ezek a városi vagyon részei,
másrészt vannak olyan gazdasági társaságok, ahol adott esetben osztalék és források
keletkeznek, amit a gazdálkodás során fel lehet használni. Másrészt, ha elfogadják és
támogatják ezeket a programokat, felhatalmazást adnak arra, hogy ezek a társaságok
a következő gazdasági évben milyen irányvonal szerint tevékenykedjenek.
Harmadrészt a képviselő-testületnek, mint tulajdonosnak nagyobb rálátása lesz,
hogy ezek a cégek hogyan működnek. Ne pusztán egy beszámolót hallgassanak meg,
hanem valamihez képest egy beszámolót, sokkal jobban fogják tudni értékelni azt a
tevékenységet, amit elvégeztek adott évben.
Sólyom Károly képviselő: Képviselő társa módosító indítványával nem ért egyet.
Mert miről is akarnak decemberben beszélni? Ha végignézik azon cégeket,
melyekben döntő szavuk van, 100 %-os önkormányzati tulajdonban vannak, azok
közül a Közétkeztető Kft-nek van egyfajta profilja, eredmény centrikus kft-ként
dolgozik, de egy meghatározott, kötött pályán mozog évek óta. A Városgazdálkodási
Kft., amelynek jövőre várhatóan a legnagyobb bevételi forrása, a távfűtés nonprofit
jelleggel leválik, igazából van a parkoló bevétel és a házkezelés, adottak a dolgok,
tehát nem lehet új dolgokat kitalálni. A Tapolca Kft-nél a következő évi
programokon keresztül a jövő évi költségvetés tervezete bent van a város
költségvetésében. Nem látja szükségesnek, hogy erről decemberben beszéljenek. Úgy
gondolja, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a májusi időpont megfelelő.
Lévai József képviselő: Azt gondolja, ha beemelik a munkatervbe, akkor a
korábbihoz képest más hozzáállást mutatna a gazdasági társaságok irányába.
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Fontosnak tartja és a testületnek feladata, hogy egy napirendet megtárgyaljon, ez
nem jelenthet problémát. Értelme van, sokkal tisztább képet láthatnának, más típusú
rálátást biztosít a társaságok működésére. A polgármesternek a tulajdonos
képviseletében kötelessége ismerni a társaságok lehetőségeit, működését, helyzetét,
de a képviselő-testületnek nincs erre lehetősége, a felelősség pedig e tekintetben
közös. Olyan nehéz helyzetbe kerülnek gazdasági társaságok, mint tavalyi évben a
Média Alapítványnál dönteni arról, hogy újra feltőkésítik. Ezek részben
megelőzhetőek lennének, ha a testület kicsit nagyobb odafigyeléssel lenne a
gazdasági társaságok irányába. Ez még ösztönző is lehet, hogy a tevékenységüket
másképpen szervezzék. A Tapolca Kft. azért jó példa, mert egy ilyen gazdasági,
pénzügyi tervnek az elfogadása megalapozhatja azt a költségvetési igényt, amit
aztán beépítenek a város költségvetésébe.
Császár László képviselő: Akkor az a módosító javaslat, hogy minden év
decemberben megtárgyalják ezt?
Lévai József képviselő: Igen.
Kozma Henrik képviselő: Császár képviselő úr felvetését kicsit „patópálnak” érzi,
hiszen ma is szembesültek azzal, hogy egy cégük egy éve van ebben a problémában.
Minden hónapban görgetik ezt a problémát, itt vannak egy év után 40 millió Ft
hátralékkal. Nem csak a képviselő-testületnek a felelőssége merül fel, hanem az
egészségügyi kormányzat felelőssége is, vagy akár az országgyűlési képviselő
felelőssége is felvetődik. Amennyiben ő nem tud ezekben a dolgokban tenni, akkor
meg kell kérni mást, hogy tegyen. Tűrhetetlennek tartja azt az állapotot, hogy akár az
egészségügy, akár a diákétkeztetés valamilyen oknál fogva kormányzati szinten egy
kisváros életét megnehezíti, illetve lehetetlen helyzetbe hozza. Azt javasolná, hogy ne
kezeljék az ilyen dolgokat úgy, hogy majd megoldódik, mert nem oldódott meg egy
év után sem. Amit ő összeszámolt, egy év alatt a kintlévőségek a 120-140 millió
forintot elérik. Lehet, hogy ez egy város költségvetésében nem egy nagy összeg, de
arra kell gondolni, hogy amikor az állampolgár nem fizeti be az adót, a
bankszámlájáról leemelik vagy megterhelik az ingatlanát. Az állam részéről van ez a
trehány, hanyag, nemtörődöm hozzáállás, aminek a következménye ez, amit
tapasztalnak.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
193/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
azon képviselői indítványt, mely szerint
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
minden évi munkatervében a december hónapban
tárgyalandó
ügyek
között
szerepeljen
„Az
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok következő
évre vonatkozó gazdasági tervének előzetes ismertetése”
című előterjesztés,
elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
194/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
2015. évi munkatervét – az előzetes javaslatok alapján –
jóváhagyja azzal, hogy
-

április hónapban a 2014-2019. évekre vonatkozó
gazdasági programot,
október hónapban a 2015-2030. időszakra
vonatkozó
hosszú
távú
gazdaságfejlesztési
programot
december hónapban az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok következő évre vonatkozó
gazdasági tervének előzetes ismertetése

tárgyalja.
Felhívja Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a munkatervben
szereplő
napirendi
pontok
előkészítéséről
gondoskodjon.
folyamatos
Jegyző

Határidő:
Felelős:

11.) Tájékoztató beszerzési szabályzat megalkotásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
195/2014. (XII.19.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
beszerzési szabályzat megalkotásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-társait, hogy kinek van képviselői
kérdése, hozzászólása. Elmondja, hogy mindenki kapott egy csíksomlyói
zarándokútra vonatkozó tájékoztatót. Tájékoztatja ez úton a lakosságot is, hogy igény
merült fel arra, hogy szervezetten, mint Tapolca városa, képviseltessék magukat a
csíksomlyói búcsún, az összmagyarság legnagyobb seregszemléjén Az
önkormányzat részéről hozzájárulnak annyival, hogy mint szervező, megszervezik
az utat, szereznek szállást, biztosítják az utazást. Arról tud most tájékoztatást adni,
hogy 5 nap 4 éjszaka, oda-vissza utazással, félpanziós ellátással, egyéb programokkal
55 ezer forintban sikerült megállapítani az útiköltséget. Tudja, hogy ez ma nem kevés
pénz, de vegyék figyelembe, hogy ezért 2000 kilométeres buszutazást vállal a
szervező, félpanziós ellátással, olyan programokkal, mint Békás-szoros, Gyilkos-tó.
Kér mindenkit, hogy aki szívesen képviseltetné magát ezen a zarándokúton, az
idejében jelezze. Az elérhetőségek a honlapon lesznek megtalálhatóak. Reméli, hogy
minél többen, minél méltóbb módon képviselik a várost a magyarság ezen fontos
zarándokútján.
Az év végéhez közeledve rengeteg olyan rendezvénye lesz a városnak, ami okot ad
arra, hogy találkozzanak egymással. Ennek első és legfontosabb állomása a Mindenki
Karácsonya, mely december 21-én 16 órától kezdődik a Fő téren. December 27-én 10
órakor az V. Sakkgálát rendezik, melyen ő is megmérkőzik. December 28-án év végi
malackodás Szőke Andrással, és ennek egyik része a kolbásztöltő verseny. December
29-én Sportfesztivál, szakosztályok játékos vetélkedője. December 31-én a szokásos
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szilveszteri futóverseny a Tópart körül, 11 órától a legbátrabbak próbára tehetik
magukat, megnézhetik, hogy télidőben milyen a tóban úszni Erdei Zsolttal és
Schirilla Györggyel. 19 órától szilveszteri utcabál a Fő téren, 20 órától Tűzzsonglőrök,
éjfélkor ünnepi köszöntő, utána koncert Janicsák Vecával. Mindenhová szeretettel
várnak mindenkit.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 11.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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