TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/38-11/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 14én (péntek) 8.30 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
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Vajda Attila képviselők

Igazoltan távol maradt:

Bognár Ferenc képviselő

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics Tamás
önkormányzati főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi
Irodavezető, Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési
irodavezető, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Dénes Emil
Adócsoport vezetője, Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető,
Pápainé dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető,
Fülöp Jánosné főmunkatárs, Döméné Domonkos Bernadett
jegyzőkönyvvezető,
Rédli Károly Tapolca Kft ügyvezető igazgatója, Horváth Zoltánné
Tapolcai Óvoda vezetője, Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és
Múzeum intézményvezetője, Pál Gábor és Füstös Zsuzsanna VOKE
képviseletében, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
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Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai ülésén.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással tárgyalják,
hogy a „Részvételi szándék a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
vidékfejlesztési feladatainak ellátásában” és a „Pályázat benyújtása utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” című előterjesztéseket a vegyes ügyek keretébe
vegyék fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozza.
13/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános
ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja azzal a
módosítással, hogy a „Részvételi szándék a Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok
Völgyéig
Egyesület
vidékfejlesztési
feladatainak
ellátásában” és a „Pályázat benyújtása utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására” című előterjesztéseket a
vegyes ügyek keretébe felveszi.
NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb
tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
2) Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2014. évi
költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
3) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
4) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
5) Pályázati önrész biztosítása az MLSZ által indított Sporttelepfelújítási programhoz
Előterjesztő: Császár László polgármester
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6) Szándéknyilatkozat
a
Tapolca
Város
Önkormányzata
fenntartásában
működő
Tapolcai
Óvoda
intézményátszervezéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
7) A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és a Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetői jogának átadásátvételi megállapodása
Előterjesztő: Császár László polgármester
8) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI működtetésével kapcsolatos Vagyonkezelési és
Használati Szerződés, az ingatlanokkal, ingósággal kapcsolatos
további megállapodások
Előterjesztő: Császár László polgármester
9) A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca, Vasút u. 3. szám
alatti, 1610 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának Tapolca Város
Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásának
kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
10) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Intézményi

Társulás

11) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Intézményvezetői pályázata
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Előterjesztő: Császár László polgármester
13) A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatainak
ellátása
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
1)Részvételi szándék a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig
Egyesület vidékfejlesztési feladatainak ellátásában
Előterjesztő: Császár László polgármester
2)Pályázat benyújtása utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére,
felújítására
Előterjesztő: Császár László polgármester
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
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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: Polgármester Úr fontosabb tárgyalásainál többször szerepel az
üveghab gyártásával kapcsolatos megbeszélés. Minderről bővebb tájékoztatást szeretne.
Császár László polgármester: Hódmezővásárhelyre tettek látogatást, ahol a próbaüzemben
lévő gyárat tekintették meg Papp Zoltán főépítész úrral és Hársfalvi József irodavezető úrral.
Látogatásuk alkalmával az ottani partnerekkel is tárgyaltak. Másik hulladékgazdálkodási cég,
a Huke Kft is érdeklődött a létesítendő üzem után, amely a dunántúli településeken
tevékenykedik. Körvonalazódik, hogy ki, milyen anyagi összeggel, milyen tevékenységgel
kíván hozzájárulni, a társaságban részt venni. Bízik benne, hogy a hónap végéig ez tisztázódni
fog. A helyszínnel kapcsolatban nincsen változás, a cég megalakításáról is tárgyalni fognak.
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:
14/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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

2)

Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2014. évi költségvetéséről és a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztés két részből
áll, egyik a Tapolca Város Önkormányzata középtávú tervének és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szól. Ezzel kapcsolatban tavaly
elfogadtak egy három éves tervet, ebben az évben picit finomítottak rajta, de az
adósságkonszolidáció jelentősen átírta ezt tervet. Legfontosabb tény, hogy 2014. évben az
önkormányzat semmilyen hitellel nem tervez, hiszen a konszolidáció révén 100 %-ban
konszolidálásra kerültek az önkormányzatok. Az önkormányzatnak 74 millió Ft hitele volt,
ami a csatorna beruházáshoz kapcsolódott, valamint a 440 millió Ft svájci frank hitel, amik
február 28. napjával konszolidálásra kerültek. Az ezzel kapcsolatos papírok rendezése
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folyamatban van a bankkal és az Államkincstárral is. A költségvetés megállapításával
kapcsolatban a jogszabályi változások érvényesek. Az államigazgatás számvitele változott,
ennek megfelelően kerültek a mellékletek kialakításra a 2014. évi költségvetési rendeletben.
Kicsivel korábban kell tárgyalni, mert a Parlament korábban fogadta el a törvényt, és ettől
számított 45 napon belül kell beterjeszteni az önkormányzatoknak, ezért került egy héttel
korábban megtárgyalásra a költségvetés. Szerkezetében, struktúrájában nagy változások nem
történtek az előző időszakhoz képest. A feladatfinanszírozás ebben az évben még
hangsúlyosabban jön elő. Azt próbálták bemutatni, hogy a kötelező, önként vállalt feladatok
és egyéb államigazgatási feladatok milyen súllyal szerepelnek. A kötelező feladatokhoz
mennyi saját erőt kell biztosítani. A bevételi oldalon a legnagyobb tételek az állami
normatívák, az önkormányzat saját bevételei, a helyi adók, amelyekben nem terveztek
módosítást. A kiadási oldalon az előző év tényszámaiból indultak ki. Volt egy bázis évük,
ennek megfelelően próbálták korrigálni a kiadási oldalt. Hiánnyal ebben az évben sem
tervezhetnek. Így jött össze ez a 3.078.034 ezer Forint bevételi és kiadási főösszeg, amiben
jelentős beruházási összegek is találhatók. Egyik része az előző évről áthúzódó, a másik az
előző évben kötelezettségvállalás alapján erre az évre eső összeg. Fontos, hogy kellő mértékű
tartalékot is tudtak képezni, ami a 2014-2020. évek pályázatának előkészítéséhez, esetleges
önerejének biztosításához kell. A támogatások nagyságrendileg az előző évi nagyságrendhez
igazodnak. A sportcélú támogatás, a különböző működési támogatások, a civil szervezetek
támogatása az előző évihez hasonlóan kerültek meghatározásra. A költségvetés rövid
összefoglalója ennyi lenne.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az I-II. határozati javaslatot 2 igen
szavazattal és 1 tartózkodással, a III-IV. határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Császár László polgármester: A III. határozati javaslat az ügyeleti finanszírozásról szól. A
korábbi időszakban a kistérségen keresztül finanszírozták az ügyelethez szükséges
hozzájárulást. Ezt január 1. napjától megállapodás keretében közvetlenül a kórház részére
kívánják átutalni. Jelentős mértékű összeget tudnak megspórolni a kistérség gazdálkodási
költségeiben. A IV. határozati javaslat határozatok visszavonását tartalmazza. A tavalyi évben
sem szerepeltek a költségvetésben. A madárparkra elkülönített 4 millió Ft-ról, valamint a
mentőállomásra elkülönítendő 17 millió Ft-ról van szó. A mentőállomás is a kórház területén
kerül kialakításra, a madárparkkal kapcsolatban az új uniós ciklusban nem biztos, hogy lesz
lehetőség ilyen jellegű fejlesztési lehetőségre. Ezért javasolták ezen határozatok
visszavonását. Ha szükséges, a források a tartalékokban rendelkezésre állnak.
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
Lévai József képviselő: A költségvetéssel kapcsolatban két kérdést szeretne feltenni. Az
egyik, hogy a beruházásoknál szerepel a szennyvíztisztító telep korszerűsítése. Ez már több
5

éves dolog. Hogyan érinti a beruházást, ha ebben az évben átkerül állami tulajdonba a
szennyvíztisztító?
Császár László polgármester: A folyamatban lévő beruházás az előkészítést takarja, a
tervezéseket, megvalósíthatósági tanulmányt és az ezzel kapcsolatos feladatokat tartalmazza.
Erre nyerték el az 57 millió Ft-ot. Minőségbiztosított folyamat, ha végigmegy, automatikus a
szennyvíztisztító telep műszaki megoldására pályázat elnyerése. Erre még nincsen kiírás,
elképzelhető, hogy már nem az önkormányzatot érinti, hanem végleges beruházást. Az év
végéig megvalósul, hiszen a tervezővel már kapcsolatban vannak, az engedélyeket év végéig
be tudják szerezni. Addig eldőlhet, hogy önkormányzati vagy állami beruházásként valósul
meg. Annyi előnye lesz, hogy az önrész kérdése nemcsak az önkormányzatot érinti majd,
hanem az Államot is. Ez még az önkormányzat beruházása lesz.
Lévai József képviselő: Több éves áthúzódó kötelezettségek között szerepel a 9. számú
melléklet 9. sora, ami a volt katonai reptér visszavásárlásával kapcsolatos. Látszik, hogy
részben teljesült a visszavásárlás. Miért nem 100 %-osan érvényesítik az elővásárlási jogot?
Annak idején úgy döntöttek, hogy az így tulajdonukba került terület után földhasználati díjat
tudnak érvényesíteni. A költségvetésben nem látja ezt a sort a bevételi oldalon. Ezzel a
témával hogyan állnak?
Császár László polgármester: A földhasználattal kapcsolatos dolgok peresítés alatt állnak. A
tulajdonos, akinek maradék 30%-a van, és 10-12%-os rész a bank kezében van, mert az egyik
tulajdonos követelését a bank elvitte. A bankkal is felvették a kapcsolatot, de nem jutottak
semmire. Megtették az ajánlatot, arra nem reagáltak. Felszámolásban lévő tulajdonrészről van
szó. A másik résszel kapcsolatban a földhasználati jogot az adásvételi szerződés
megkötésekor, annak a nevére engedményezték, akinek a maradék 30% tulajdonrésze van. A
tulajdoni lapon ez nem jelenik meg, de az önkormányzat az adásvételi szerződésben per-,
igény- és tehermentesen vásárolta meg. Bejelentették a földhasználatra az igényt, amikor
beérkezett, akkor derült ki, hogy a földhasználati igény két oldalról is bejelentésre került.
Ezért felfüggesztésre került, már a 2013. évre sem kapott senki földhasználati összeget, mert
az MVH-nál is felfüggesztés alatt áll. Peren kívüli egyeztetést is ajánlottak, az nem járt
sikerrel. Az első tárgyalás március elejére várható, amikor kimondhatják, hogy ennek kb. 10
millió Ft-os nagyságrend arányos része, 56% Tapolca Város Önkormányzatát illeti. A peres
eljárások miatt nem került tervezésre, de ha megkapják, akkor plusz bevételként fog
megjelenni ez az összeg.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
15/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegeit az
előterjesztés E/1. melléklete szerint fogadja el.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
1/2014. (II.17.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Város
2014. évi költségvetéséről és
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendelet-tervezetet
elfogadja
és
1/2014.(II.17.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
16/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata a városban
működő központi háziorvosi ügyelet ellátási területébe
tartozó - lakosságszám alapján számított -, működési célú
támogatást a Deák Jenő Kórház részére 2014. január 01től kezdve közvetlenül fizeti meg.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
17/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
244/2008. (XI.20.) Kt. számú határozatát és a 78/N/2010.
(VI. 18.) számú határozatát visszavonja.

3)

Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előirányzat
módosítására elsősorban a 2013. november 1-jétől december 31-ig beérkezett többletbevétel,
és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. A zárszámadás előtti
utolsó módosításról van szó.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással 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 10 igen szavazattal és
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
2/2014. (II.17.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 2/2014. (II.17.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Államkincstár
levélben küldött tájékoztatást arról, hogy az államháztartásról szóló törvény különböző
módosításokat írt elő, a törzskönyvi nyilvántartások megszűntek, és új államháztartási
szakfeladatok kerültek be új kódokkal, amit a Szervezeti és Működési Szabályzatban fel kell
tüntetni.
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 Képviselőtestületnek.
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?
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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:
3/2014. (II.17.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 3/2014. (II.17.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó okiratot és a
törzsadattári nyilvántartás adatlapjait a Magyar
Államkincstár részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

5)

2014. február 28.
jegyző

Pályázati önrész biztosítása az MLSZ által indított Sporttelep-felújítási
programhoz
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség az idén is meghirdette az amatőr labdarúgó-létesítmények felújítását támogató
programját a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program keretében. A
pályázható összeg 700.000 és 7 millió Ft között van. A tegnapi napon beszélt Csik Ferenc
igazgató úrral, a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetségnél rendelkezésre álló keretösszeg
180 millió Ft, a beérkezett igények 160 millió Ft-ról szólnak. Ha a pályázat tartalmilag és
formailag megfelel, elég nagy a valószínűsége, hogy megnyerhetik ezt a nagyságrendű
összeget. A prioritásoknak a pályázat megfelel, az előterjesztésben jelölt három fő célt
ezekben a nagyságrendekben céloznák meg. A TIAC VSE lenne e pályázó, az önkormányzat
pedig az önrészt biztosítaná az egyesületen keresztül.
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 Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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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:
18/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség
(MLSZ)
által
meghirdetett
amatőr
labdarúgólétesítmények felújítását támogató fejlesztésekhez
kapcsolódó kiírására a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club
Városi Sportegyesület /TIAC VSE/ pályázatot nyújtson be
legfeljebb 10.000.000.- Ft, azaz Tíz-millió forint
fejlesztési összegben.
Eredményes
pályázat
esetében
Tapolca
Város
Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a pályázathoz
szükséges önerőt, legfeljebb 3.000.000.- Ft összegben
Tapolca Város Képviselő-testületének Tapolca Város
2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló önkormányzati rendelet pályázati
tartalék előirányzata terhére.
Határidő:
Felelős:

6)

folyamatos
polgármester

Szándéknyilatkozat a Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő
Tapolcai Óvoda intézmény-átszervezéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2008-ban került sor az
intézményátszervezésre. A legnagyobb változás tavaly évben az volt, hogy az óvodának új
intézményvezetője lett. Az előterjesztésben megfogalmazásra került, hogy az óvoda neve és
székhelye megváltozna, valamint a korábbi Szivárvány Tagintézmény a Hársfa Tagintézmény
nevet kapná. A korábbi félreértések elkerülhetőek lennének. A székhely a Darányi utcában
lenne. Természetesen az intézményen belüli véleményeztetés után visszakerül a képviselőtestület elé döntéshozatalra, aminek határideje május 31. 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 Képviselőtestületnek.
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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:
19/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő
Tapolcai Óvodában intézményátszervezést hajt végre az
alábbiak szerint:
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.
Felkéri a polgármestert a képviselő-testületi döntés
meghozatalához szükséges véleményeztetési eljárás
lefolytatására.
Határidő:
Felelős:

7)

azonnal
polgármester

A Batsányi János Gimnázium és Kollégium és a Tapolcai Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola működtetői jogának átadás-átvételi megállapodása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tavaly az általános iskolákkal kapcsolatban az átadás-átvételi
megállapodások megszülettek. A középfokú intézményeknél, illetve a Zeneiskolánál hosszabb
ideig tartott az egyeztetés. 2013. január 1-től a KLIK látja el ezen intézmények fenntartói
jogait. A működtetésről korábban úgy döntöttek, hogy azt az önkormányzat végzi, ennek
megfelelően a jogszabály előírásainak megfelelően készítették el a megállapodást, hogy az
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önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a megállapodásnak megfelelően milyen formában
adják át a fenntartó KLIK-nek.
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 Képviselőtestületnek.
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:
20/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
foglaltakat
figyelembe
véve
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló Batsányi
János Gimnázium és Kollégium, valamint a Tapolcai
Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2013.
április 1. napjától történő működtetésére vonatkozó
megállapodás tervezetét elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

8)

azonnal
polgármester

A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
működtetésével kapcsolatos Vagyonkezelési és Használati Szerződés, az
ingatlanokkal, ingósággal kapcsolatos további megállapodások
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy más a helyzet a kétféle
szerződés, egy vagyonkezelési és használati szerződés esetén. A szakképzésnél, ahol a
működtetés sem az önkormányzaté, ott vagyonkezelői jogról, az általános iskolai résznél az
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önkormányzat a működtető, ott használati jogról beszélnek. Ezért van a kétféle megállapodás
típus. Az önkormányzat korábbi időszakban a NEW HOLLAND TL típusú traktort használta
városüzemeltetési feladatokra. Ezt egyelőre használatba venné az önkormányzat, ennek
kezdeményezik az ingyenes önkormányzati tulajdonba adását az MNV Zrt-nél. 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 Képviselőtestületnek.
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:
21/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. április 1-től
 a Szász Márton Általános és Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
(4367 hrsz-ú, 8297 Tapolca-Diszel Templom tér 3.) köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanra
vonatkozóan határozatlan időre Vagyonkezelési Szerződést köt.
 az általános iskolai feladatellátás esetében a működtetői feladatokat Tapolca
Város Önkormányzata látja el, ezért a 2843/4 hrsz-ú, 8300 Tapolca, Iskola
u. 5. sz. alatti önkormányzati tulajdonú, és a 2929/2 hrsz-ú állami
tulajdonban lévő általános iskolai feladatokat ellátó feladat-ellátási helyre
vonatkozóan Használati Szerződést köt.
 a NEW HOLLAND TL típusú YHV-052 rendszámú traktor és hozzá
kapcsolódó adapterek (permetező, kombinátor, vetőgép, Mezőgép DEP
1400 típusú YGE-201 rendszámú utánfutó további, önkormányzati célokra
történő használatára gépjármű üzembentartási megállapodást köt és
kezdeményezi az eszközök Önkormányzati tulajdonba kerülését.
A 4377 hrsz-ú, 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. szám alatti
önkormányzati tulajdonú, a 4341/1 hrsz-ú, 8297 Tapolca-Diszel Szabó
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Ervin u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok további használatát
külön megállapodásban szabályozzák.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési
szerződés, a használati szerződés, a gépjármű üzembentartási megállapodás,
valamint a 4341/1 és 4377 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

9)

azonnal
polgármester

A Magyar Állam tulajdonában lévő Tapolca, Vasút u. 3. szám alatti, 1610 hrsz-ú
ingatlan tulajdonjogának Tapolca Város Önkormányzata részére történő ingyenes
átruházásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elmúlt héten kereste
meg az önkormányzatot a VOKE helyi igazgatója, valamint e-mailben Szórád Czakó
Erzsébet, az Országos VOKE Egyesület elnöke, hogy december 6-tól az MNV Zrt
tulajdonába kerültek át az ilyen művelődési házak. A korábbi feltételek szerint az ott működő
egyesületek nem tudják működtetni, hiszen február 28-ig van lehetőségük, utána piaci alapon
tudnák bérelni, ami ellehetetlenítené a működésüket. Ezért arra kérték az önkormányzatot, ha
van lehetőség, az önkormányzat térítésmentesen igényelje a Magyar Államtól az ingatlant
azon nyilatkozat alapján, amiben ők vállalnák a további működtetést. Ha ez létrejön, az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak lesznek még feladatai és kötelezettségei, hiszen az
igénylés alapján 15 évig nem lehet elidegeníteni más célra, mint amire igénylik. A bizottsági
ülésen sok mindenről beszéltek, a sürgősség miatt nem nagyon tudták előkészíteni az anyagot.
Ez az ingatlan a városban marad. Ha nem igénylik, akkor rövid időn belül lakat kerül rá,
hiszen a mostani üzemeltető nem tudja működtetni, mert ha bérleti díjat kell fizetni, még
többe kerül. Évi 10 millió Ft körüli költséggel kell számolni, amit 6 millió Ft támogatásból, a
többi kiadást pedig saját bevételből kell megoldani. Számos tapolcai egyesület, civil szervezet
működik az intézményben és egyéb városi rendezvényeket is tartanak ott. Ezért hozta ide a
képviselő-testület elé, hogy kérjék a Magyar Államtól az ingatlant. A későbbiekben biztosan
pénzt kell áldozni, de ennek nagyságrendjét még nem lehet megmondani.
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 Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Kérdezi Pál Gábort, a VOKE tiszteletbeli elnökét, kíván-e
hozzászólást tenni.
Pál Gábor VOKE képviseletében: Tisztelettel köszönt minden megjelentet. Ő az 1993-ban
alapított egyesület tiszteletbeli elnöke, Szórád Czakó Erzsébettel együtt fogalmazták meg a
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levelet. A történelemben visszanyúlva a magyar kultúra fejlődése úgy alakult, hogy a XIX.
században a szociáldemokraták kezdeményezésére létrejöttek a kultúrházak. Azt követően
folyamatosan a vasútnál a nagyüzemek mellé létrejöttek a kultúrházak, különböző kulturális
lehetőségek a vasutasok számára. 1941. után szakszervezeti kézbe kerültek azok a
művelődési otthonok, amelyek a nagyüzemek mellé épültek fel. A továbbiakban a
szakszervezetek finanszírozták állami pénzből ezeket a kulturális intézményeket. A
rendszerváltás után az országban 263 művelődési ház volt, megállapodás alapján létrehozták a
Területi Művelődési Intézmények Egyesületét, jelenleg 61 intézmény van az országban, ami
ide tartozik. Ebbe a 61 intézménybe tagozódik a 15 vasutas művelődési intézmény. A
megállapodás lényege az volt, hogy minden évben a Kormány elkülönítetten az állami
költségvetésben támogatást szavaz meg a művelődési házaknak. A költségvetési törvényben
450 millió Ft-ot szavaztak meg az intézmények támogatására, a MÁV a 15 intézményre 100
millió Ft támogatást biztosít. Két forrásból kapnak támogatást. 2013. évben az állam
3.700.000 Ft-tal, a vasút 4.450.000 Ft-tal támogatta a művelődési házat Tapolcán. Ehhez az
intézmény saját forrású bevétele adódik még. Ezek a források hosszan tartóak. Felmerült a
kérdés, hogy a Vasutas Országos Közművelődési Egyesület, amelyik ezt az összeget pályázati
úton odaítéli, meglesz-e 15 éven múlva? Megnyugtathat mindenkit, egészen biztosan meglesz.
Jól ismerik a vasúttal a három erős szakszervezetet, ami tevékenyen ott áll a kultúra mellett,
és minden évben egyetért a MÁV-val, hogy a vasutas kultúrát támogatni kell. Ezt a
rendszerváltás óta folyamatosan megteszik. Ez mindenki közös érdeke. A Tapolcán lévő
vasutas művelődési ház nemcsak a vasutas kultúrát szolgálja, hanem a város életében is
tevékenyen részt vesz. Ez a továbbiakban is tartható lesz. Ehhez garanciális támogatást tudnak
nyújtani.
Császár László polgármester: A finanszírozási oldalról kicsit biztosabbnak látható a jövő.
Azt, hogy hosszú távon az intézmény hogyan működtethető, egyéb tényezők is befolyásolják.
Ezzel kapcsolatban beszélt az MNV Zrt adott igazgatójával, akihez tartozik ez az ügy,
folyamatban van 4-5 városban az ilyen jellegű kultúrházak önkormányzati tulajdonba való
visszaigénylése. Március 31-ig születhet meg a döntés erről. Körülbelül három szükséges,
amíg az adminisztrációs folyamatok is rendben lesznek, utána kerülhet önkormányzati
tulajdonba. Az igazgató úrtól azt az ígéretet kapta, hogy addig is, ha az önkormányzati igény
megérkezik, külön megállapodásban a működtetést fenntartják. Az átmeneti időszakban
lehetőség nyílik a VOKE-nak tovább működni az intézményben.
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
Lévai József képviselő: Erről az előterjesztésről sokáig lehetne vitatkozni. A vita a
következőkről szólt a bizottsági ülésen. Jelzik az Állam felé, miszerint ingyenesen
tulajdonunkba szeretnénk kapni az intézményt. Nem a tulajdonszerzés szándékával, hanem
azzal, hogy az ott ápolt kulturális értékek továbbra is Tapolcán tudjanak maradni és szolgálják
ezt a közösséget. Arra nem ad választ az előterjesztés, ha a tulajdonukba kerül, milyen anyagi
forrást igényel az intézmény fenntartására. Ahhoz, hogy az épület adottságaiból származó
előnyöket ki tudják használni, beruházásokat kell végrehajtani. A város szempontjából a
legnagyobb érték, hogy majdnem 350 főt befogadó színházteremmel és a nagyméretű
színpaddal rendelkezik. Meg kellene oldani a fűtésrendszer gazdaságos működését, valamint a
színpadtechnikát kellene fejleszteni. Tény, hogy ekkora terem a városban nincsen a
Rendezvénycsarnokon kívül, ez köztes megoldást jelentene, rengeteg kulturális rendezvény
hatékonyabb megrendezését tenné lehetővé. Jobban tudná támogatni, ha ezekről a tényekről
említést tudnának tenni és erre kötelezettséget fejeznének ki, hogy ennek tudatában vállalják
az intézmény működtetését. Ha az államtól megkapják az épületegyüttest, akkor
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megállapodás keretében fogják tovább működtetésbe adni a VOKE-nak. Azt is gondolja, hogy
sok tevékenység folyik az intézményben, de vannak szabad kapacitásai. Ha ezeket a szabad
kapacitásokat ki akarják használni, az is forrást igényel. Ebből az előterjesztésből mindez
hiányzik. Erre gondolni kell. Ezek voltak az okok, ami miatt tartózkodott a szavazáskor. Nem
az elutasítás, hanem az információ nem léte okán volt. Tegnap az intézményben történő
tájékozódása alapján támogatja az előterjesztést.
Császár László polgármester: Néhány nap állt rendelkezésre az előterjesztés
megfogalmazására, hiszen múlt hét hétfőn beszélt az Igazgató Asszonnyal, akit soron kívül
fogadott. Érzékelve a problémát, azonnal felvette a kapcsolatot az MNV Zrt-vel, szerdáig
ennyi információt tudtak összeszedni. A tulajdonosi kötelezettségeket gyakorolni fogják, a
feladatokat megoldják, ha tulajdonba kerül. A bizottsági ülésen sem az volt a vélemény, hogy
az önkormányzat elzárkózik ettől, hiszen eddig is tapolcai célokat, tapolcai emberek
közművelődését szolgálta, csak más felállásban. Ha van ennyi biztos finanszírozási forrás
mögötte, a működtetéssel a jelen pillanatban óriási gondok nincsenek. Van már elképzelésük,
hogy ilyen volumenű intézmény rekonstrukciója több százmillió Ft-os nagyságrendet tesz ki.
Ha lesz erre pályázati lehetőség, abból próbálják megoldani. Ha napi szintű gondok merülnek
fel az üzemeltetéssel kapcsolatban, meg fogják vizsgálni. Ezek már napi szinten megoldható
feladatok. A lényeg, hogy az intézmény működésének folyamatosságát ezzel a döntéssel
biztosítják. Ha dönteni kell az intézmény fejlesztési sorsáról, a képviselő-testület kellő időben
meg fogja hozni a döntését.
Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta,
hogy nem elsősorban az épület fizikális megszerzése a cél, hanem annak a civil szférának a
támogatása, akik több százan kötődnek a VOKE-hoz, akár egyesületi formában. Ha az
önkormányzat tulajdonába kerül az intézmény, jogos elvárás lesz, hogy ebben a tulajdonban
működő és egyéb városi tulajdonban működő közművelődést ellátó szervezetek összehangolt
munkát végezzenek. Párhuzamos rendezvények megtartása is lehetséges. Racionálisabban
működtethető akár a Tamási Áron Művelődési Központ, akár a városban lévő VOKE, a város
vezetése ösztönzi ezt az intézmények vezetőin keresztül. Felhívja erre a VOKE vezetésének
figyelmét is.
Lévai József képviselő: Alpolgármester úr ösztökélte a hozzászólást. Azt a problémát, amit ő
feszegetett, többen is jelezték. A jelenlegi intézmények között sincsen összhang és ez
jelentősen rontja azt a munkát, illetve annak hasznosulását, amit ezek az intézmények
folytatnak. Intézménykörön kívüli új intézmény jön be más alá- és fölérendeltségi viszonyok
mellett. Erre oda kell figyelni, hogy ne egymást kioltó, hanem egymást erősítő tevékenységet
tudjanak folytatni. Szét kell osztani, kinek mi a testhez álló feladat, kinek mi a látottsági köre,
akinek szolgáltatni kíván a jövőben.
Császár László polgármester: Ha tulajdonosi és működtetői kapcsolat lesz, megállapodást is
kell kötni. Ennek a kapcsolatnak szorosabbnak kell lenni. A város kulturális életébe még
szorosabban be kell kapcsolódni és ezen ütközések finomítását meg lehet oldani. Nem kell
egymással konkurálni, minél hatékonyabb kiszolgálást kell biztosítani ezen a területen
tevékenykedő, ezen szolgáltatásokat igénybevevő lakosok igényei szerint. A rendelkezésre
álló anyagi forrásokat kell minél hatékonyabban odatenni, és még többet ki lehet hozni ebből
az intézményegységből és a város többi kulturális intézményéből. Ha városi kézben lesz,
kevesebb probléma lesz, hiszen az összehangolást egyszerűbben meg lehet oldani a
tulajdonosi elv lévén.
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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:
22/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

1.
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 Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő Tapolca, Vasút u. 3. 1610
helyrajzi számon felvett, kivett kultúrház megnevezésű, 1515 m2 területű
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba
adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában
meghatározott kulturális szolgáltatás és a helyi közművelődési
tevékenység támogatását biztosító feladatainak ellátása érdekében kívánja
tulajdonba venni és művelődési ház működtetése céljára kívánja
felhasználni.
3. Tapolca Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges
megváltoztatásának költségét – megtérítését.
4. Az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi
vagy Natura 2000 védettség alatt.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca,
Vasút u. 3. 1610 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Tapolca,
Vasút u. 3. 1610 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megállapodást aláírja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester
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10)

A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Intézményi

Társulás

társulási

Császár László polgármester: A Raposkával közösen működtetett társulás megállapodásával
kapcsolatban a Kormányhivatalnak volt néhány észrevétele, amit a társulási megállapodáson
keresztül kell vezetni.
Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Raposka Község
Önkormányzata Képviselő-testülete szerdán tárgyalta az előterjesztést, és támogatja az abban
foglaltakat. 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:
23/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
Társulási megállapodásának módosítását az 1. melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

11)

azonnal
polgármester

Wass Albert Könyvtár és Múzeum Intézményvezetői pályázata
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy tavaly év végén járt le a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetőjének megbízatása. Az intézményvezetői
pályázati kiírásra egy pályázat érkezett. A pályázat érvénytelen volt, ezért újabb pályázatot
kell kiírni. A jogszabályi változások miatt kicsit szélesebb körű lehet a pályázat. Nemcsak
könyvtárosi végzettséggel, hanem többcélú intézmény lévén, közérdekű muzeális gyűjtemény
és közérdekű muzeális kiállító hely magasabb vezetői beosztására előírt végzettséggel
rendelkező személy is pályázhat a vezetői címre. Ezért így kerül kiírásra az intézményvezetői
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pályázat. Ebben az időszakban Nagy Eörsné intézményvezető megbízott intézményvezetőként
továbbra is ellátja a vezetői feladatokat, az intézmény működtetése zavartalan.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Lévai József képviselő: Elgondolkodtató, hogy egy városi intézményvezetői pályázatra
nincsen jelentkező. Vagy elfogytak a megfelelő végzettséggel rendelkező emberek, vagy
ambíciójuk nincsen, ezt nem nagyon hiszi el. Vagy a pályáztatási rendszerben nem bíznak,
ettől viszont fél.
Császár László polgármester: Nem tudja, miben nem bíznak. Ez a pályázat megjelenik
minden olyan helyen, ahol meg kell jelennie. Több érdeklődő is volt, a legtöbb esetben a
végzettség nem volt megfelelő az adott beosztáshoz. Ezen nem tudnak változtatni, mert a
törvény előírja, milyen végzettséggel kell rendelkezni. Az intézményben egy személynek van
megfelelő végzettsége, ő nem érez magában akkora ambíciót, hogy megpályázza az
intézményvezetői álláshelyet. Ezért kell kiírni újból a pályázatot. Évtizedek óta hasonló
módon történnek az intézményvezetői pályázatok kiírása. Bízik benne, hogy lesz rá
jelentkező.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
24/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és
Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására a
161/2013. (XI. 12.) sz. határozata alapján kiírt pályázatot
eredménytelennek minősíti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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25/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:
Munkahely: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető)
Megbízás időtartama: öt év
Megbízás kezdő napja: a pályázat elbírálását követő hónap
első napja.
Megbízás megszűnésének időpontja: a megbízás kezdő
napjától számított öt év.
Végzettség:
a) könyvtárosi
 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú
szakirányú munkaköri szakvizsga,
 főiskolai könyvtárosi képzettség
vagy
b) közérdekű muzeális gyűjteményi
 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy
 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és
szakképzettséggel
és
a
végzettségének
és
szakképzettségének
és
egyben
az
intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább
három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
Feltétel:
 büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság
 legalább öt év szakmai gyakorlat
Előnyt jelent: államilag elismert komplex típusú angol vagy
német nyelvvizsga
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. tv. alapján.
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a
Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A benyújtás határideje: a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt
követő 30 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
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 a pályázó szakmai önéletrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési, struktúra-átalakítási
elképzeléssel, (az elképzelés részletes kifejtésével)
 az iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatát,
 három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről,
 nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e
pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai
feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő
pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja
elbírálás alá.
A benyújtás formája, helye, címzettje: a pályázatot írásban
és digitális adathordozón Tapolca Város Polgármesteréhez
kell benyújtani. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) A borítékra
kérjük ráírni: ”Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatói
pályázat”
Határidő:
Felelős:

12)

azonnal
polgármester

Települési Értéktár Bizottság létrehozása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tavaly júniusban döntöttek, hogy csatlakoznak a
kezdeményezéshez, hogy a nemzeti értékpiramis rendszerébe be tudjanak épülni. A piramis
első lépcsőfokán helyezkednek el, ahol a helyi értékeket próbálják meg összegyűjteni. Ezeket
kell a Megyei Értéktár felé továbbítani, amik aztán az Országos Hungarikum Bizottság elé
kerülnek. A javaslat szerint a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjainak a három
bizottsági elnök személyét választanák meg. Az önkormányzat teljes területét lefedi, ha kell
szakértők bevonása, bármikor megtehető. Minél több helyi értéket próbáljanak meg feltárni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 2 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
a határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 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?
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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:
26/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a
magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján létrehozza a Tapolcai Települési Értéktár
Bizottságot.
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság tagjának az
alábbi személyeket választja meg:
A bizottság elnöke: Bakos György
Tagjai: Marton József, Koppányi Ferenc
A Tapolcai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és
Működési Szabályzatát a határozat mellékletének
megfelelően elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős:
polgármester

13)

A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatainak ellátása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy korábbi döntés alapján dr.
Vető András lemondott a gyermekorvosi körzetéről, aminek ideje tavaly júniusban le is telt.
Azóta dr. Dorner Mária látja el a helyettesítési feladatokat. Az OEP finanszírozás lehívásához
képviselő-testületi döntés szükséges, egyébként minden engedély rendben van.
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 Képviselőtestületnek.
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?
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Rig Lajos képviselő: A 2. számú gyermekorvosi rendelő működtetésére írtak ki pályázatot?
Jelentkezett gyerekorvos?
Császár László polgármester: A praxisjog fél évig dr. Vető Andrásé volt, ami már lejárt.
Korábbi időszakban, amikor gyerekorvost kerestek, egyeztetve a házi gyermekorvosokkal, azt
mondták, hogy a csökkenő gyermeklétszám miatt osszák fel a körzetet a meglévő
gyermekorvosok között. Nem szeretnének erre pályázatot kiírni. Időközben a másik
gyermekorvosi körzettel kapcsolatban is probléma van, a gyermekorvos tartósan beteg, az ő
praxisjoga meghirdetésre került. Tartósan három gyermekorvosi praxissal lehet számolni.
Hosszú távon – amiről már a felnőtt háziorvosokkal is beszéltek - elképzelhető, hogy vegyes
háziorvosi praxisokban lehet gondolkodni, hiszen hiány van gyermekorvosokból. Diszelben
dr. Piedli Endrénél is vegyes körzet alakult ki már a korábbi időszakban is. Valószínű, hogy
hosszú távon ez lesz a megoldás. Ha erről dönteni kell, mindenképpen a képviselő-testület elé
fog kerülni. Amikor 2012. decemberében dr. Vető András beadta felmondását, beszélték,
hogy azt a praxisjogot nem hirdetik meg. Azért lépett vissza Vető doktor, mert ez a
gyermeklétszám nem tudott kiadni egy életképes körzetet. Állandóan önkormányzati
támogatást igényelt. A létszámot fel kell osztani a meglévő gyermekorvosi körzetek között és
a három körzet életképessége javulni tud. Az a féléves türelmi idő is lejárt, a praxisjog
visszaszállt az önkormányzatra, mert dr. Vető András nem tudta értékesíteni, így az
önkormányzat rendelkezik felette.
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:
27/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a Tapolca, 2. sz. gyermekorvosi körzet
gyermekorvosi feladatait helyettesként dr. Dorner Mária
gyermekorvos lássa el.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) Részvételi szándék a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület
vidékfejlesztési feladatainak ellátásában
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Leader Egyesülettől emailt kaptak, hogy az új ciklusba átnyúló, átívelő ilyen jellegű egyesület nem működhet, csak
megyén belül, és 20.000 fő minimum létszám fölötti egyesületek jöhetnek létre. Előzetes
nyilatkozattal fejezzék ki szándékukat, hogy a korábbi időszakhoz hasonlóan csatlakoznak a
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teljesen új felállású Leader Egyesülethez. Ezt február 28-ig kell megtenni. Kifejezik ezzel,
hogy a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében részt kívánnak venni. A 2014-2020-as uniós
programokban így tudnak részt venni. Továbbra is csak a külterületekkel tudnak részt venni,
hiszen 5.000 fő alatti területek vehetnek részt ebben a pályázati konstrukcióban.
Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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:
28/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai
Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület 2014-2020.
közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia
elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének
előzetes elismerésében.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

2) Pályázat benyújtása utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy korábban is adtak be
pályázatot a sportpálya felújítására. Jelenleg is hasonló nagyságrenddel, 20 millió Ft-os
támogatással és 5 millió Ft-os saját erő vállalásával történne a pályázat benyújtása, hasonlóan,
mint a vívóteremnél. A héten került kiírásra ez a pályázat, ez a tavalyi pályázat aktualizálása,
hasonló formában történne a beadása. Az akkori pályázat is jó volt, csak forráshiány miatt
kerültek tartalék listára. Akkor is tájékoztatták az önkormányzatot, ha új kiírás jelenik meg,
nyugodtan adják be a pályázatot. Az önerő is rendelkezésre áll a költségvetésben.
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:
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29/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzati
feladatokhoz
kapcsolódó
fejlesztési
támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet
alapján Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Utánpótlás
sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” címmel, legfeljebb 25.000.000,-Ft,
azaz Huszonöt-millió forint beruházási összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,- Ft összegben biztosítja
Tapolca Város Képviselő-testületének Tapolca Város 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet, K6. Jogcím,
Beruházások, Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés
(MÁK) 5.000 eFt összegű előirányzata terhére.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Képviselő-testülete vállalja,
hogy a támogatásból megvalósult beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, feladatellátási
helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem
állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési önkormányzati rendeleten
kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.
Építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat
alkalmaz, melyről a területileg illetékes munkaügyi központ kirendeltségével
egyeztet.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK

Császár László polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a Csermák József
Rendezvénycsarnokban február 15-től I. Tapolcai Rhodius Amatőr Felnőtt Tollaslabda
verseny lesz különböző kategóriákban és korosztályban. Március 22-én a XX. Egészség és
Aerobik Nap kerül megrendezésre. A Csobánc Művelődési Házban március 23-án az Idősek
Napja kerül megtartásra. A Tamási Áron Művelődési Központban programjai között szerepel
a III. Téltemető Télbanya űző Maskarádé és töpörtyű sütő verseny, amely március 1. napján a
Fő téren kerül megrendezésre. Pálffyné Szabó Éva önálló kiállítása lesz a Tamási Áron
Művelődési Központ aulájában február 17-től március 4-ig. A Választási Bizottság
megalakult, tagjait a képviselő-testület megválasztotta. Jegyző Asszony a Választási Iroda
vezetője, jövő héten a televízióban részletes tájékoztatást ad a választásokkal kapcsolatban.
Ha valakinek kérdése, észrevétele van, a hivatalban a kollégák rendelkezésre álnak.

25

A „Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a BHA Kft. adásvételi szerződésének
módosítása” című előterjesztés megtárgyalására – az ügyvezető kérésének eleget téve javasolja a zárt ülés elrendelését. Javaslatát szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

30/2014. (II.14.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján a
„Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása, a BHA Kft.
adásvételi szerződésének módosítása” című előterjesztés
tárgyalására zárt ülést rendel el.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni a
részvételt, a nyilvános ülést 9.35 órakor bezárja.

K. m. f.
Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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