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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
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Rendhagyó módon sajnos két rossz hírrel kell kezdeni a mai testületi ülést. Elhunyt
két olyan személy, akik meghatározó alakjai voltak nemcsak a városnak, hanem annak
a szakmának is, amit képviseltek. Fájó szívvel búcsúzik az Önkormányzat, a Hivatal, a
Város Ihász Józseftől, az Építéshatósági Iroda vezetőjétől, valamint Dr. Órai Győző fülorr-gégész szakorvos úrtól. Még sok dolguk lett volna, mindenki nevében osztozik a
család fájdalmában. Ihász József kollégát az Önkormányzat és a Hivatal saját
halottjának tekinti. Kéri a jelenlévőket, egy néma főhajtással adózzanak mindkettőjük
emlékének.
A jelenlévők egy perces néma főhajtással emlékeznek Ihász Józsefre, a tapolcai Építéshatósági
Iroda vezetőjére és Dr. Órai Győző fül-orr-gégész szakorvos úrra.
A továbbiakban örömtelibb dolgokat szeretne megosztani a jelenlévőkkel. A Batsányi
János Gimnázium diákjai közül többen is szép eredményeket értek el országos
versenyeken. A tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégiumból két diák, Bogdán
Eliza (11. B) és Somogyi Alexandra (11. A) vett részt az Irodalmi Rádió „Az év diák
költője - Az év diák írója” pályázatán, ahová saját beküldött írásokkal lehetett
pályázni. Bogdán Eliza, „Berecz tanár úr” című novelláját különdíjjal jutalmazta a
zsűri, de Somogyi Alexandra is elismerést érdemelt ki a „Szólásszabadság” című
verséért.
A Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület által ősszel meghirdetett
„Magyarok Európában” című verseny témája, amelyen a Batsányi János Gimnázium is
részt vett egy csapattal, az 1956-os forradalom és szabadságharc híres magyar
emigránsainak életútja és tevékenysége volt. Az első két internetes forduló után
következett az országos döntő, amelynek a budapesti Stefánia Palota adott otthont. A
gimnáziumi kategóriában első helyen végzett a Batsányi János Gimnázium csapata,
melynek tagjai Vadas Balázs (12. A), Bardon Zsolt (11. A) és Takács Péter (10. A)
osztályos tanulók. Felkészítő tanáruk Riba Erzsébet volt.
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudomány Karának Filozófiai Intézete ebben az évben
is esszépályázatot hirdetett olyan középiskolai tanulók részére, akiket érdekel az etika
és a filozófia, továbbá van véleményük, amelyet szívesen meg is osztanának. Az
országos pályázaton Takács Péter, a Batsányi Gimnázium 10. A osztályos tanulója 1.
helyezést ért el dolgozatával, melynek témája: Felelősségünk önmagunk és mások
életéért, ezen belül pedig az alkoholizmus, mint individuáletikai probléma volt. A
díjakat április 21-én a Miskolci Egyetem Filozófiai Intézetében nyilvános ünnepség
keretében adják át, ahol a díjazott pályázók bemutathatják dolgozatukat, és
válaszolhatnak a hallgatóság részéről feltett kérdésekre. Péter munkáját HerczegVecsei Katalin és dr. Parapatics Andrea tanárnők segítették. Ezúton gratulál a
gyermekeknek és felkészítő tanáraiknak egyaránt.
A napirend elfogadása előtt még a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola növendékeinek eredményeiről szeretne tájékoztatást adni. A VIII. Regionális
Gitártalálkozón Egerváry Noel ezüst minősítést ért el, felkészítő tanára Farkas Mihály.
A XIV. Veszprémi Regionális Trombitaversenyen Haga Réka arany, Werner Dénes
bronz minősítést ért el, felkészítő tanáraik Péni Béla és Haga Kálmán. A Sistrum 2017
Fuvolaversenyen, mely Szombathelyen került megrendezésre, Zavaczki Aliz és Bárka
Zsófia arany minősítést szerzett, felkészítő tanáraik Tóth-Rompos Patrícia és
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Zavaczkiné Fehér Éva. A Sistrum 2017 Furulyaversenyen Patkó Lilla bronz minősítést
ért el, felkészítő tanára Király Lajos. A Regionális Kürt és Mélyrézfúvós versenyen
Nachladal Bence arany, Kaszás Dominik ezüst és Horesta Ákos bronz minősítést
szerzett, felkészítő tanáruk Haga Kálmán. Gratulál a versenyzőknek és felkészítő
tanáraiknak.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Marton József képviselő előzetesen jelezte távolmaradását, ezért felkéri Dr.
Décsey Sándor képviselőt a Humán Bizottság álláspontjának ismertetésére. A
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
37/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalja.
NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) Előzetes kötelezettségvállalás a 2018. évi költségvetés
terhére a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások
fejlesztésére benyújtott intézmény pályázathoz
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) Alapítványi támogatások jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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7) A Tapolcai Muzeális Gyűjtemény működési engedélyének
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) Együttműködési megállapodás a Tapolca és Környéke
Honvéd Bajtársi Egyesülettel
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) Beszámoló a Tapolcai Települési
munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Értéktár

Bizottság

11) Tapolca-Diszel 4460 hrsz-ú közterület elnevezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) Döntés az alapítványok 2017. évi közművelődési
támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése,
hozzászólása kinek van.
Lévai József alpolgármester: Egy korábbi testületi anyaggal kapcsolatban szeretne
tájékoztatást adni. Novemberben tárgyalta a testület az oktatási intézmények
vagyonkezelésbe adását. Akkor az előterjesztés alapján két intézmény esetén a
társasházzá alakítás volt a cél, azonban időközben jogszabályváltozások okán, mint ez
a megkezdett eljárás során kiderült, a korábbi adatformátumtól eltérően szerkeszthető
digitális formában kellett volna csatolni az érintett ingatlanok felmérési vázrajzait. Ez
aránytalan költségbe került volna, ezért egyenlőre elmaradt. A vagyonkezelésbe adás
megtörtént, így is biztosított a megcélzott épületrészek saját hatáskörben tartása,
ennek megfelelően gyakorolhatók a vagyonkezelői jogok.
Bakos György képviselő: Polgármester Úr március 13. napján a háziorvosokkal
folytatott megbeszélést. Erről szeretne bővebb tájékoztatást kérni.
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Dobó Zoltán polgármester: A találkozót a háziorvosi ügyelet zavartalan és
folytatólagos biztosítása érdekében hívta össze. Szerette volna megismerni a
háziorvosok álláspontját a jövőt illetően. Ezt követően a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás elnökével, Tóth Csabával is kezdeményezett egy tárgyalást.
Előreláthatólag mindkettő eredménye pozitív. Tehát az együttműködési szándék
magas, mindenki hajlandó kompromisszumot kötni az ellátás zavartalan biztosítása
érdekében. A térségi ülésen elhangzott, hogy a kistérség az orvosi ügyelet ellátására
egészségügyi szolgáltató kft-t vonna be. Ezt nem tartja ésszerű megoldásnak.
Véleménye szerint fontos, hogy saját orvosok lássák el ezt a feladatot, s ehhez minden
egyeztetést, minden szakmai fórumot megjár. Minden résztvevőnek meg kell értenie,
hogy a vélt vagy valós sérelmeiből, érdekeiből engedni kell valamennyit a megoldás
megszületése érdekében. Beszélt olyan személyekkel, ahol ez a változás már
végbement. Elsősorban az orvoshiány az oka ennek, s egészen kellemetlen
tapasztalatok is vannak e téren. Az önkormányzat kollégái dolgoznak a probléma
megoldásán, s amennyiben szükségesnek látja, kéri képviselő-társai segítségét is.
Sólyom Károly képviselő: Emlékei szerint a praxisjogok odaítélése során a szerződés
eleme volt, hogy kötelező az ügyeleti részvétel. Ennek érvényt kell szerezni.
Dobó Zoltán polgármester: Valóban, a szerződésben szerepel, hogy ügyelni kell. A
kérdés az, ha jogi útra terelődik a kérdés, mennyit. Véleménye szerint a praxisjog jog
és kötelezettség. Tudja, nagyon rossz éjszaka dolgozni, de a praxisjoggal
kötelezettségek is járnak. Ha egy praxist betölt valaki, legyen tisztában azzal, ha nem
is jogi szempontból, de erkölcsi-etikai szempontból mit vár tőle az a közeg, aki aztán
megbízik benne annyira, hogy a testi-lelki problémáit megosztja vele. Persze ennek a
másik oldala, hogy miért nem fizetik meg kellőképpen. Figyelembe kell venni a
környezetet, az adott lehetőséget, s ezért mondta, nagymértékben számít az érintettek
kompromisszumkészségére, hiszen közös érdekről van szó. Végül ez aztán oda vezet,
hogy a víz- és villanyszerelőkkel, a karosszérialakatosokkal stb. is le kell ülni, mert
óriási mértékű az elvándorlás. Itt is ez okozza a legnagyobb problémát, az orvoshiány.
dr. Décsey Sándor képviselő: Lévai József alpolgármester február 19. napján a
Tapolcai Repülő Egyesület közgyűlésén vett részt. Kérdezi, a legutóbbi tájékoztatás
óta történt-e előrelépés a reptér ügyében?
Lévai József alpolgármester: A közgyűlés alapvető célja a tavalyi gazdasági évről
szóló beszámoló elfogadása, az idei tagdíjak meghatározása és a repülő
tevékenységgel kapcsolatos feladatok megbeszélése. Továbbá tájékoztatást kaptak a
jelenlévők arról is, hogy a repülőtér újraengedélyezési ügye hol tart. Az önkormányzat
a költségvetésében elfogadott bizonyos összegű támogatást, ami nem kis összeg. Az
elnök a terület másik tulajdonosától is kapott ígéretet arra vonatkozóan, hogy
hozzájárul az idei évben beadandó környezetvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez.
A munka elvégzését február hónapban megkezdték, vélhetőleg augusztus végén
fejeződik be. Szeptember-október hónapban beadásra is kerül a hatástanulmány, mely
remélhetőleg még ebben az évben pozitív elbírálásban részesül.
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Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
38/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2) A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Azért került ez a napirendi pont képviselő-társai elé, mert
időközben megszületett a város logója, mely az előterjesztés utolsó oldalán
mellékletként látható. Már több helyen feltűnt és színesben is láthatta, aki érdeklődik
ez iránt. A lehetőségekből választva ez volt a leginkább elfogadható változat. A logó
elkészítésével foglalkozó marketing cég igyekezett megjeleníteni mindazt, ami a
leginkább jellemzi a várost.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

tagjait,

hogy

az

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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5/2017. (III.27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetét
elfogadja
és
5/2017.
(III.27.)
számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
3) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Minden évben jogszabályi kötelezettség okán szükséges a
rendelet felülvizsgálata. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekvédelmi ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat, illetve a
szolgáltatási önköltséget április 1. napjáig meg kell állapítania a Képviselő-testületnek.
A szociális étkezés térítési díját a szolgáltató 40 Ft-tal kívánta emelni, az önkormányzat
ezzel szemben 20 Ft-os emelést tart célszerűnek. Az ebéd kiszállítása 370.000,- Ft-ról
400.000,- Ft-ra emelkedik, mivel az ellátási körzet januártól kiterjed Gyulakeszi
településre is. Elmondható, hogy Tapolcán az elmúlt években szakemberek
segítségével sikerült kiépíteni egy jól működő szociális rendszert, s aki együttműködik
a szociális hatósággal, az nem maradhat ellátatlanul. Azt azonban el kell mondani, ez
a közösség nem kis anyagi áldozatot és fizikai munkát vállal azért, hogy ellásson
mindenkit. Ezért cserébe bizonyos nem teljesíthetetlen dolgokat elvár a finanszírozó és
az a többségi társadalom, ami azt finanszírozza. Többek között ilyen, hogy valaki ne
legyen totálisan részeg és ne úgy akarjon bemenni a Hajléktalan Szállóra. Sok pénzbe
került és olyan kollégák dolgoznak ott, akik a szakmájukat hivatásnak tekintik. Csak
azon tudnak segíteni, aki hagyja, aki együttműködik. Nem igaz, hogy valakinek a
Tóparton kell fagyoskodni és éhezni, mert Tapolcán mindenki kap ételt. Léteznek
olyan hajléktalanok, akik tudják, hogy Tapolcán jó az ellátás és ide jönnek. Előfordult
az is, hogy más önkormányzatok ide szállíttatták hajléktalanjaikat.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

tagjait,

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
6/2017. (III.27.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 6/2017.
(III.27.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
4) Előzetes kötelezettségvállalás a 2018. évi költségvetés terhére a tapolcai
múzeumpedagógiai
szolgáltatások
fejlesztésére
benyújtott
intézmény
pályázathoz
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri dr. Décsey Sándor képviselőt, tájékoztassa a
jelenlévőket az előterjesztés lényegéről.
dr. Décsey Sándor képviselő: Az Emberi Erőforrások Operatív Program keretében
került kiírásra egy pályázati felhívás a múzeumi és levéltári intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése tárgyában. Ez egy 1 milliárd forint keretösszegű pályázat,
melynek keretében oktatást segítő fejlesztéseket valósíthatnak meg a majdani nyertes
pályázók. Erre a felhívásra a Wass Albert Könyvtár és Múzeum is összeállított egy
anyagot. A cél, a Fő tér 11. szám alatti udvarban található régi borospince kialakítása
úgy, hogy alkalmassá váljon egyrészt műtárgy raktározási célokra, másrészt egy olyan
hely is kialakításra kerüljön, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokat lehet tartani,
mind a fiataloknak, mind az idősebb korosztály számára. A pályázat jelentős építési,
gépészeti és közművesítési költségeket foglal magába, gyakorlatilag csak ezeket
tartalmazza. 30 millió Ft az intézmény által maximálisan pályázható összeg, ennél
többre sikerült a tervet összeállítani az árajánlatok alapján. Ugyanakkor az is
nyilvánvalóvá vált, hogy nincs olyan elem, amit el lehetne hagyni, hiszen nincs
értelme az építészeti kialakításnak, ha a gépészet nincs megoldva és fordítva. Ezért
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született meg ez az előterjesztés. A megpályázható 30 millió Ft-on felüli, valamivel
több, mint 6 millió Ft-ra az önkormányzat a jövő évi költségvetés terhére vállal
kötelezettséget.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
39/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére 6.217.929, Ft összegre előzetes kötelezettséget vállal „A múzeumi és
levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései” című, EFOP-4.1.9-16 kódszámú felhívásra a
tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum által a tapolcai
múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztésére benyújtott
pályázat el nem számolható költségei fedezetére;
 a projekt támogatottsága esetén a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum intézmény 2018. évi költségvetésében az előzetes
kötelezettségvállalás összegét biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal és 2018. február 15.
polgármester

5) Alapítványi támogatások jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A napirendi pont kapcsán egy módosítással szeretne élni.
A Csobánc Váráért Közhasznú Alapítvány támogatását ő maga tévesen 200.000,- Ftban határozta meg, holott korábban 300.000,- Ft-ról tárgyaltak és egyeztek meg. Kéri
képviselő-társait, ezzel a módosítással tárgyalják az előterjesztést és szavazzanak a
határozati javaslatról. Az előterjesztés egyébként a polgármesteri keret terhére nyújtott
alapítványi támogatások jóváhagyásáról szól.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
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tagjait,

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
40/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csobánc
Váráért Közhasznú Alapítvány támogatását azzal a
módosítással, hogy 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint helyett
300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű támogatásban
részesíti, jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

41/2017. (III.24.)

Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

a

támogatási

szerződés

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bárdos
Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért 100.000,- Ft, azaz
Százezer forint összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.
Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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a

támogatási

szerződés

42/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kutató- Mentő Szolgálat Alapítvány 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forint összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

43/2017. (III.24.)

Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

a

támogatási

szerződés

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Barackvirág Óvodáért Alapítvány 100.000,- Ft, azaz Százezer
forint összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.

44/2017. (III.24.)

Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

a

támogatási

szerződés

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Medicopter Alapítvány 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint
összegű támogatását jóváhagyja.
A támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017.
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(II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 2. Céltartalék,
polgármesteri keret jogcíme.
Felhatalmazza
aláírására.

a

polgármestert

Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

a

támogatási

szerződés

6) Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
45/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város
Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

7) A Tapolcai Muzeális Gyűjtemény működési engedélyének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri dr. Décsey Sándor képviselőt, ismertesse a Humán
Bizottság álláspontját.
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dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri dr. Décsey Sándor képviselőt, tájékoztassa a
jelenlévőket az előterjesztés lényegéről.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Tapolcai Muzeális Intézmény hosszas előkészületek
után 1987-ben alakult meg, előzménye a Pedagógiai Gyűjtemény. Az intézmény
területi múzeumként működött 1996-ig önállóan, ezután gazdasági okokból
összevonásra került a könyvtárral. Ettől kezdve Városi Könyvtár és Múzeum, később
Wass Albert Könyvtár és Múzeum néven működött, 2010-ig területi múzeum
besorolással. A 2010-ben lefolytatott minisztériumi szakfelügyeleti ellenőrzés
eredményei alapján a működési engedély módosításra került és közérdekű muzeális
gyűjteménnyé minősítették az intézményt, ami szakmai presztízs szempontjából
jelentős visszalépés volt. Az elmúlt 2-2,5 évben sokat tettek azért, hogy újra területi
múzeumként működhessen az intézmény. 2015-ben ismételten volt egy
szakfelügyeleti ellenőrzés, melynek eredményeképpen olyan javaslatokat fogalmazott
meg a minisztérium az intézmény, illetve a fenntartó önkormányzat irányába,
amelyek azóta teljesítésre kerültek. Apróbb, elsősorban adminisztratív hiányosságok
voltak, de emellett megállapította a vizsgálat, hogy a szakmai munka megalapozottan
és a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. A szakfelügyeleti jelentés végén
mind a szakfelügyelő, mind az illetékes minisztérium főosztályvezetője kifejezte,
remélik, hogy a közeljövőben a területi múzeummá minősítésre sor kerülhet, hiszen az
intézmény megfelel ezeknek a feltételeknek. Amit mindenképpen szeretne elmondani
a működési engedély módosításával kapcsolatban, nemcsak az intézmény presztízse
szempontjából kérdés, hogy közérdekű muzeális gyűjtemény vagy területi múzeum a
minősítése, ennél fontosabb, hogy mások a pályázati feltételek területi múzeumként
mind a Nemzeti Kulturális Alapnál, mind a muzeális intézmények támogatására
létrejött Kubinyi Ágoston Program keretében. Ez utóbbi esetén közérdekű muzeális
gyűjteményként 4 millió Ft-ra, múzeumként 35 millió Ft-ra lehet pályázni éves szinten.
Létezik olyan pályázati lehetőség is, amire csak múzeumot fenntartó járásszékhely
települések pályázhatnak. Mivel jelenleg közérdekű gyűjteményként működik az
intézmény, Tapolca erre a forrásra nem jogosult pályázni. Ha a módosítás
megtörténik, ez egy újabb pályázati lehetőség. A két ponttal korábban tárgyalt
pályázat esetén, ha területi múzeumként lehetőség lett volna benyújtani a pályázatot,
nem 30, hanem 50 millió Ft lett volna a pályázat felső határa, tehát nem lett volna
szükség a 6,2 millió Ft-os kötelezettségvállalásra. Plusz költséggel a múzeum
működési engedélyének módosítása nem jár az intézmény számára, hiszen már most
is megfelel minden szükséges feltételnek.
Koppányi Ferenc képviselő: Kérdezi, ez nem igényel plusz szakembert?
dr. Décsey Sándor képviselő: Jelen pillanatban az intézménynél kettő fő muzeológus
áll alkalmazásban. A vonatkozó szakmai jogszabály alapján szakáganként kell egy-egy
muzeológus. A működési engedély kérelemben két szakágat jelöltek meg. Az egyik a
helytörténet, a másik az iskolatörténet. Szakalkalmazottként lassan egy éve
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alkalmazásban áll egy múzeumpedagógus kolléga, ami szintén feltétele a múzeumi
működési engedély kiadásának. A harmadik szakembertípus az állományvédelmi
szakember. Ez az egy, amit jelenleg nem tudnak saját erőforrással megoldani. Viszont
kötöttek egy együttműködési megállapodást a keszthelyi Balatoni Múzeummal, s az ő
restaurátor kollégájuk a jogszabályban előírt havi időkeretben – emlékei szerint
kéthetente egy munkanap – rendelkezésre áll, mely szolgáltatásért a megállapodás
alapján fizetnek a humán erőforrást kölcsönző intézménynek. Ez a költség az
intézmény idei költségvetésébe már beépítésre került, ezért mondta, hogy a jövőben
sem jár plusz költséggel. Remélhetőleg a jövőben lesz arra lehetőség, hogy pl. belső
továbbképzéssel valamelyik kolléga a szükséges szakmai képesítést megszerezze, s
akkor ez is saját erőforrással biztosítható.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
46/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum fenntartója az Emberi
Erőforrások Minisztériumánál a Tapolcai Muzeális Gyűjtemény
működési
engedélyének
módosítását,
így
múzeumi
intézményének területi múzeummá történő besorolását
kérelmezi.
Az intézmény folyamatos és rendeltetésszerű működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

8) Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
keretében a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”címmel egy
felhívás lehetőséget biztosít Tapolcán és közvetlen környezetében a humán
közszolgáltatások fejlesztésére konzorciumi formában. A pályázathoz konzorciumi
partnereket keresett az önkormányzat. Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Raposka,
Gyulakeszi, Zalahaláp és Monostorapáti települések vezetői jelezték csatlakozási
szándékukat, Tapolca konzorciumvezetésével.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Császár László képviselő: A támogatás nagysága 100-500 millió Ft közötti lehet.
Kérdezi, milyen nagyságrendet célzott meg az önkormányzat?
Lévai József alpolgármester: A pályázható összegek felső határát meghatározza a
konzorciumban érintett települések lakosságszáma. Az érintett települések figyelembe
vételével 200 millió Ft feletti összegre lehet pályázni. A pályázat összegét az határozza
meg, hogy mi az a feladat, amit ennek keretében ténylegesen meg kívánnak valósítani.
Elég bonyolult pályázatról van szó, de olyan területre biztosít forrást, ami nagyon
ritkán történik meg.
dr. Décsey Sándor képviselő: Az első beadási határidőig – márciusig - benyújtásra
kerül a pályázat?
Lévai József alpolgármester: Igen, az előkészítés megkezdődött e hónap elején.
Lefolytattak több workshop-ot a leendő partnerekkel, bevonva a civil szervezeteket,
akik érintettek lehetnek a végrehajtásban, illetve van rálátásuk a megcélzott
területekre. Úgy tervezik, első körben sikerül benyújtani a pályázatot.
dr. Décsey Sándor képviselő: Azért kérdezte, mert a közelmúltban több olyan
pályázati kiírás is megjelent, melyek többfordulósra voltak tervezve, de az első forduló
után forráskimerülés miatt felfüggesztették.
Lévai József alpolgármester: Ez is olyan pályázat, s ez indokolja a sietséget.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
47/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő - testülete
 egyetért azzal, hogy a Tapolca Város Önkormányzata
konzorciumvezetésével létrejövő konzorcium az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében
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közzétett „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben” című, EFOP 1.5.2 – 16 kódszámú felhívásra
„Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén”
címmel támogatási kérelmet nyújtson be;
 a konzorciumhoz csatlakozó települések együttműködését,
valamint az önkormányzati intézmények, gazdasági
társaságok, társadalmi szervezetek partnerségét megköszöni;
 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a konzorciumi
megállapodás
aláírásra,
a
szükséges
intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
polgármester

9) Együttműködési megállapodás a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi
Egyesülettel
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Nacsa Ferencet, a Tapolca és Környéke Honvéd
Bajtársi Egyesület elnökét. Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni?
Nacsa Ferenc Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke: Köszönt mindenkit.
Mindenki megkapta az együttműködési megállapodás tervezetét és a hozzá tartozó
mellékleteket. Egy korábbi sajnálatos esemény kapcsán - az önkormányzatnál elhunyt
egy volt kollégájuk – világossá vált, hogy a katonai igazgatási és a polgári
jogszabályok vonatkozó részei nincsenek összhangban egymással. A Honvédelmi
Minisztériumtól kapott felhatalmazás alapján tudott segíteni az árváknak, illetve
elláthatta elhunyt bajtársa képviseletét. Ezután élt azzal a javaslattal, hogy az
önkormányzat és az egyesület e tevékenységét kösse össze kölcsönös tájékoztatási
elven, s a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartásával segítsék egymás
munkáját. Tapolcán és környékén 520 olyan személy él, aki a Magyar Honvédség
gondoskodási körébe tartozik, legyen az katona árva, katonaözvegy, járadékos katona
vagy nyugállományú katona. Korukat tekintve 65-70 és a fölötti évesek. Minden olyan
tevékenység, amivel a Magyar Honvédség segíteni tudja a rászorulót, pl. segélyezés,
egészségügyi ellátás, az nem az önkormányzat költségvetését terhelni. Ilyen esetben a
Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványa nyújt vissza nem térítendő
támogatást a vonatkozó jogszabályok szerint.
Dobó Zoltán polgármester: Örül az együttműködés létrejöttének, hiszen ez a szociális
hálót erősíti és biztonságérzetet is nyújt. Erősíti a hovatartozás érzését is, hiszen aki
hivatásos szolgálatot vállal, nemcsak munkának, hanem hivatásnak is tekinti a nemzet
és haza védelmét. A társadalomtól elvárható az, hogy a maga módján viszonozza ezt
a fajta többlet áldozatvállalást.
Felkéri dr. Décsey Sándor képviselőt, ismertesse a bizottság álláspontját.
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dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

tagjait,

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
48/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesülettel a honvédség
gondoskodási körébe tartozó személyek szociális ellátásának
széles körű biztosítása érdekében az előterjesztés mellékletét
képező együttműködési megállapodást köti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

10) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri dr. Décsey Sándort, a Tapolcai Települési Értéktár
Bizottság elnökét, foglalja össze az elmúlt időszakban végzett munkát.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Bizottság 2016. év második felében végzett
munkájáról szól ez a beszámoló. Az előző beszámoló óta eltelt időszakban egyetlen
javaslat érkezett a bizottsághoz, ezért nem látta szükségét ülés összehívásának. Bízik
abban, hogy a közeljövőben érkeznek még javaslatok, ő maga is tud előkészítés alatt
állókról, így indokolttá válik a bizottsági ülés, ahol újabb helyi értékek kerülhetnek a
Tapolcai Települési Értéktárba. A beszámoló hangsúlyosabb része, hogy négy javaslat
a Megyei Értéktár Bizottság elé került. A Bizottság ezt megtárgyalta, ennek
eredményeként kettő javaslat - a Tapolcai Malom-tó és környéke, valamint a
Tavasbarlang - bekerült a megyei értékek közé. A Megyei Értéktár Bizottság
elnökének tájékoztatása alapján a bizottság a Tavasbarlang felvételét javasolni fogja az
Országos Értéktárba. A felterjesztésig terjedő időben eldőlhet, hogy nemcsak a
Tavasbarlangot, hanem a Tapolca alatti barlangrendszert a Malom-tó és környékével
17

kiegészítve együttes értékként javasolja a Megyei Értéktár Bizottság a magyar értékek
közé. A másik két javaslat - az Első Magyar Látványtár és az I. Világháborús Emlékmű
- esetében sem volt elutasító a bizottság, ezeknél további vizsgálatot rendelt el, mely
helyszíni szemle keretében fog megvalósulni.
Kozma Henrik alpolgármester: A napokban hallotta, mely értékek kerültek be a
Hungarikumok közé, s úgy emlékszik, az Egri Bikavér is szerepel közöttük.
Véleménye szerint a Szent György–hegy egy jellemző borfajtáját ki kellene választani,
s javasolni a megyei értékek közé.
Császár László képviselő: A Badacsonyi Kéknyelű halad ezen az úton. Tudomása
szerint már az Országos Értéktár kategóriánál tart, viszont még nem született róla
döntés. A következő lépés a Hungarikum kategória, ez a legmagasabb. Úgy gondolja,
egy Szent György-hegyi Olaszrizling vagy Szürkebarát nem biztos, hogy ezt a
kategóriát el tudja érni.
dr. Décsey Sándor képviselő: Az Országos Értéktárba - emlékei szerint - természeti
környezet kategóriában - amiben a Tavasbarlang vagy az előbb említett kiterjesztett
javaslat szerepel - összesen kettő érték található. Bízik abban, hogy a Tavasbarlang lesz
a harmadik.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
49/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Települési Értéktár Bizottság munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
11) Tapolca-Diszel 4460 hrsz-ú közterület elnevezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

tagjait,

hogy

az

Bakos György képviselő: Azzal a kéréssel fordultak hozzá a Szabadság utca lakói,
hogy szükség volna a házszámok rendezésére, mert eléggé kaotikus állapotok
uralkodnak e téren. Az elkerülő út túloldalán építkezések folynak, többen laknak is
ott. Felmerült a kérés, hogy szeretnék megtartani a Szabadság utca elnevezést, mert a
bankokban, nyilvántartásokban stb. ez szerepel. A kérést továbbította a Hivatal felé,
de kiderült, ez az elnevezés nem maradhat, új utcanevet kell választani. A lakók végül
a Mező utca elnevezést javasolták.
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Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
50/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca –
Diszelben található 4460 hrsz-ú út elnevezését Mező utca névre
(Szabadság utca helyett) változtatja.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve folyamatos
polgármester, jegyző

12) Döntés az alapítványok 2017. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

tagjait,

hogy

az

dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság keddi ülésén tárgyalta ezt a
napirendi pontot. A bizottság egész éves munkáját tekintve évek óta ez a leghosszabb
ideig tárgyalt és legvitatottabb napirendi pont. Az idei évben, talán hangsúlyosabban,
mint korábban, jóval több volt a támogatási kérelem, mint a felosztható támogatás
összege a közművelődési pályázatok esetében. Az alapítványi támogatásokhoz
képviselő-testületi döntés szükséges. A bizottság hosszas vitával, de konstruktív
javaslatokkal megtárgyalta és elkészítette az előterjesztést, illetve a nem alapítványi
pályázók esetén a döntést is meghozta. Kéri képviselő-társait, hogy a bizottság által
javasolt támogatási összegek elfogadásával az alapítványok támogatására is kerüljön
sor a közművelődési pályázati keretösszegből.
Pass Sándor képviselő: Annyi kiegészítést szeretne az elhangzottakhoz hozzáfűzni,
hogy 32 pályázó, 4.658.230 Ft összegű kérelméről kellett dönteni úgy, hogy az
felosztható összeg mindösszesen 2,5 millió Ft volt. Teljesen és mindenki
elégedettségére szolgáló, igazságos döntést nem lehet hozni, ugyanakkor ez vezérelte
a bizottságot.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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51/2017. (III.24.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
alapítványok 2017. évi közművelődési pályázatainak a Humán
Bizottság által javasolt összegű támogatását az 1. melléklet
szerint elfogadja, egyidejűleg az egyéb szervezetek részére
megállapított támogatási összegekkel a 2. melléklet szerint
egyetért.
Felkéri a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK
Buzás Gyula képviselő: Tájékoztatni szeretné a jelenlévőket arról, hogy a Gazdasági
Bizottság tárgyalta a „Tájékozató az elmúlt időszakban végzett belső ellenőrzésekről”
című előterjesztést. A belső ellenőrzés az alábbi témaköröket érintette: szociális
ellátások felülvizsgálata Tapolca Város Önkormányzatánál, gépjárműhasználat
szabályozása és gyakorlata a Tapolca Kft-nél és a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kftnél, valamint a 2016. évi központosított és normatív támogatások ellenőrzése. A
bizottság egyhangú szavazati aránnyal elfogadta az ellenőrzési jelentéseket.
Sólyom Károly képviselő: Nem tudja Polgármester Úrhoz eljutott-e az a levél, amit a
Bajcsy-Zsilinszky utca lakói, mint a körzet képviselőjéhez, hozzá is eljuttattak.
Dobó Zoltán polgármester: Esővíz elvezetési problémáról van szó?
Sólyom Károly képviselő: Igen.
Dobó Zoltán polgármester: Kollégák dolgoznak a probléma megoldásán.
Kozma Henrik alpolgármester: Biztosan Képviselő Úr is látta, hogy a városban
elkezdődött a szemét, illetve a kiszórt síkosság mentesítő anyag begyűjtése, ami az
előző években nem így volt. Ennek az elmaradása azt eredményezte, hogy több helyen
eldugultak a vízelvezető csatornák. Az aknarendszer tisztítása során egy aknából több
m3-nyi anyagot pucolnak ki. Sajnos a Bajcsy-Zsilinszky utca keleti részén a csapadék
vízelvezető rendszer teljes egészében el van dugulva, fákkal benőve. Elképzelhető,
hogy ott teljesen új rendszert kell kiépíteni.
Sólyom Károly képviselő: Annak idején, amikor a képviselők benyújtották 2017. évi
elképzeléseiket, akkor is jelezte ezt a problémát.
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dr. Décsey Sándor képviselő: Két programra szeretné felhívni a figyelmet, melyek
helyszíne a Wass Albert Könyvtár és Múzeum. 2017. április 7. napján 17.00 órai
kezdettel egy kiállítás megnyitására kerül sor, „Mészárszékből a városbírói székbe”
címmel. Április 10. napján szintén 17.00 órai kezdettel, a Költészet Napja alkalmából
Földes László, Hobó lesz a könyvtár vendége, aki a már hosszú évek óta ismert és
kedvelt József Attila önálló estjét hozza el. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
rendezők.
Kozma Henrik alpolgármester: Szeretné tájékoztatni a testület tagjait, illetve Tapolca
város lakosságát, hogy az „Ötven év - Ötven fa” kezdeményezés során beszerzett fák
helyének kiválasztása a mai nappal elkezdődik. Szeretnék ez elkövetkező két hétben
ezeket a fákat elültetni. Egy részét a Csermák József Rendezvénycsarnok területére
tervezik, s utánanéznek, hogy a piac bejáratához miképpen lehetne néhányat ültetni
úgy, hogy az a projektbe beilleszthető legyen.
Ughy Jenőné jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Televízió Nézők!
Valószínűleg mindenki előtt ismert az a tény, hogy 40 év köztisztviselői munka után
március 31. napjával a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal vezetését Polgármester
Úr által kinevezett új jegyző veszi át. Mindenkinek szeretné az utolsó hivatalos
testületi ülés keretében megköszönni a munkáját. Kívánja, hogy lehetőségük legyen
legalább 40 évet dolgozni a munka iránti tisztelettel, becsülettel. A város nézőinek
hasonlókképpen jó egészséget, sok sikert kíván munkájukban és a családi életükben
egyaránt.
Dobó Zoltán polgármester: A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné
felhívni a figyelmet.
A Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében: április 3. (hétfő) 10:00 - I. Tapolcai
Húsvétváró: Tojásfa díszítés a Fő téren; április 4. (kedd) 18:00 - Szelestey Ibolya: Képek
című kiállításának megnyitója; április 6. (csütörtök) 17:00 - Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény kulturális bemutatója; április 12.
(szerda) 19:00 - Színház bérlet: Bánfalvy Stúdió: Elvis, Oltár, Miami, avagy félmillió
dollár gazdát keres (komédia); április 19. (szerda) 18:00 - Hangodi László: Első
világháborús emlékművek, katonasírok a Tapolcai-medence, az Eger-völgy és a Kálimedence falvaiban és temetőiben című előadása; április 24. (hétfő) 18:00 - Dr. Reisinger
János irodalomtörténész előadása; április 25-30. (kedd-vasárnap) - XXV. Szent Györgyhegyi napok.
A Tourinform Iroda és a Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében: Tapolca
Expo – Minden, ami Tapolca (10 év szünet után újra). Termelői és Kézműves Vásár,
gasztronómia, kultúra, gyermekprogramok, marketing előadások. Közel hatvan
kiállító, különleges válogatás a helyi és környékbeli értékekből.
További rendezvények: április 8. (szombat) 9.00 - VII. Tapolca Félmaraton (rajt és cél a
Fő téren); április 12. (szerda) 10.00 - Nyuszi Kupa - húsvétváró focitorna helyi és
környékbeli óvodásoknak; április 28-május 1. - XI. Tapolca Tavasz fesztivál a Tó
parton - színpadi programok minden korosztálynak, kézműves vásár, hagyományos
ételek, balatoni régió borai egy helyen, négy napon át.
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Az „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” projekt keretében valósul meg a
Városi Piac és Vásárcsarnok felújítása, ehhez kapcsolódóan megrendezésre kerülő
programok: március 24. (péntek) Tavasz-nyitó közösségi piac: 8:00-13:00 - Tapolcai
mag- és palántabörze; 9:00-12:00 - Nyugdíjas egészségnap; 9:00-11:00 - Kreatív
kézműves termékek vására. Március 30. (csütörtök) 16:00-19:00 - Civil piaci forgatag:
jótékonysági bográcsozás termelői alapanyagokból, házi, termelői lekvárok kóstolója
és versenye, táncbemutató és táncház (fellép a Kinizsi Táncegyüttes és a Batsányi
Táncegyüttes), kézműves foglalkozások. Március 31. (péntek) 10.00 - Piac és
Vásárcsarnok ünnepélyes átadó rendezvénye. A rendezvényen részt vesznek a
projektben érintett norvég partnerek is.
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényekre.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.15 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

Záradék:
Az ülésen nem vettem részt, de a jegyzőkönyvet Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 52. § (2) bekezdése alapján aláírom.

Tapolca, 2017. április 18.
dr. Németh Mária Anita
jegyző
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