
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/131-26/2007.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
augusztus 02-án (csütörtök) 08.30 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza Udvari Tanácsterme

Jelen vannak: Ács János polgármester

Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Hársfalvi József – szakmai főtanácsadó, Décseyné
Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető, Schönherrné
Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Vasáros Nikoletta –
jegyzőkönyvvezető

Szencz Lajosné – Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás elnöke, Nagy Sándor – Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. gazdasági igazgatója,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai



Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 14 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra. Elmondja, hogy a meghívóban a rendkívüli üléseknél nem
szerepelhetnek képviselői kérdések, ezért kéri ennek javítását. Javaslatát szavazásra
teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

212/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja:

1) Tapolca kertvárosi és déli városrészi (I-II.
ütem), valamint a nem csatornázott utcák
(III. ütem) szennyvízcsatornázása
beruházások forrástábla módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, nem csatornázott utcák (III. ütem)
szennyvízcsatornázás beruházására
jóváhagyott céltámogatás maradványáról
lemondás
Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
ellátási területének megváltoztatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kht-val kapcsolatos
döntéshozatal
Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Regionális vízművek önkormányzati
tulajdonba vétele
Előterjesztő: Ács János polgármester



7) Regionális fejlesztési pályázatok
benyújtása
Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca kertvárosi és déli városrészi (I-II. ütem), valamint a nem csatornázott
utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházások forrástábla módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Képviselő társai megkapták azokat a változásokat, amik

menet közben keletkeztek. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

213/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartotta a
Tapolca I-II. ütem, kertvárosi és déli városrészi
utcák szennyvízcsatorna hálózatának

megépítését.
Tudomásul veszi, hogy a 2004-2006. évben
megvalósított beruházás miatt 6.000.000,- Ft
kötbér igény merült fel, amely a beruházás
összköltségét csökkentette, továbbá annak
arányos része az állami költségvetésbe való
visszafizetési kötelezettséggel terhelt.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a város Polgármesterét,



hogy tegye meg kötbér átutalásával és a
szerződés módosításával kapcsolatos
intézkedéseket.
A bruttó 537.656.500,-Ft összköltségű beruházás
forrásai a következők:
A módosítás következtében a 215.062.600,- Ft
céltámogatás, 5.639.733,- Ft BFT támogatás,
16.154.506,- Ft KÖVICE és 113.611.226,- Ft TEKI
támogatás után fennmaradó összeg forrása
85.555.435,- Ft saját erő és 101.633.000,- Ft lakossági
hozzájárulás.

Egyúttal a 164/2006. (VII. 31.) Kt. határozatát az
abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

214/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartotta
Tapolca III. ütem szennyvízcsatorna hálózatának
megépítését.
Egyetért azzal, hogy a beruházás során felmerült
pótmunkák elvégzése szükséges, amelynek a
felmérési napló alapján elkészült költségvetése
8.220.000,- Ft, amelyből Céltámogatásként

5.631.360,- Ft támogatás az Önkormányzati és
Településfejlesztési Miniszter engedélyezésével
lehívható. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a város
Polgármesterét, hogy tegye meg a pótmunka
önrészének megfelelő összeg (2.588.640,- Ft)
átutalásával, valamint a céltámogatás lehívásával
(5.631.360,- Ft) és a szerződés módosításával
kapcsolatos intézkedéseket.

A bruttó 339.623.990,- Ft összköltségű beruházás
forrásai a következők:
A módosítás következtében a 138.192.960,- Ft
céltámogatás és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás



után fennmaradó összeg forrása 80.032.693,- Ft saját
erő és 100.620.000,- Ft lakossági hozzájárulás.

Egyúttal a 165/2006. (VII. 31.) Kt. határozatát az
abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2) Tapolca, nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázás
beruházására jóváhagyott céltámogatás maradványról lemondás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal

kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

215/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca, nem csatornázott utcák (III.
ütem) szennyvízcsatornázására jóváhagyott
céltámogatás maradványról (jóváhagyó közlemény:
Önkormányzatok Közlönye 2005/8. (VII. 25.) szám,
Kormányközlemény a 2005. évi új céltámogatásokról,
1. sz. melléklet, 52. sor) fel nem használt 1.373.210,-
Ft előirányzatáról a beruházás alacsonyabb
költsége miatt lemond.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



3) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Köszönti Szencz Lajosné Polgármester Asszonyt, egyben a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnökét. Képviselő társai kézhez
kapták az anyagot, melyben szerepelnek azok a változtatások, amiket a
megállapodásnak tartalmaznia kell. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.

Ács János polgármester: A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnökét
kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Szencz Lajosné Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke: Üdvözli
a Képviselő-testület tagjait. A választást követően hat hónapon belül a Társulási
Tanácsnak felül kellett vizsgálnia a megállapodást, melyet minden Képviselő-
testületnek jóvá kell hagynia.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a

határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

216/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 41. § /1/ bekezdésében foglalt
felhatalmazás, valamint a 2004. évi CVII. törvény
1. § /3/ bekezdésében foglaltak alapján a Tapolca
és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Társulási megállapodás módosítását az
előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



4) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.
ellátási területének megváltoztatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Beszéltek már arról, hogy jó lenne Zánkát, illetve Nyirád
térségét a betegellátás tekintetében visszahívni. Törvényi változások miatt van
szükség erre a felhatalmazásra. Kéri, hogy folytassanak ilyen típusú tárgyalásokat,
hiszen már nem szükséges a kórházakkal való egyeztetés, csak az
önkormányzatokkal való együttműködésre van szükség. Az önkormányzatok
többsége erre hajlandóságot mutatna. A kórháznak így az ellátás területén nagyobb

bevétele várható. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

217/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete szükségesnek és fontosnak tartja, hogy
kezdődjenek tárgyalások a Tapolcai Dr. Deák
Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang
Kft. ellátási területének helyreállítása érdekében.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a tárgyalásokon Tapolca Város
Önkormányzatát, mint fenntartó, teljes jogkörben
képviselje és a tárgyalások eredményeképpen
születendő megállapodásokat aláírja.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Polgármester



5) Dr. Deák Jenő Kht-val kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Kht. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta az
előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, melyeket el is fogadott. Gyakorlatilag most
kezdődhet el a második átalakulás. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az ülésen kiegészítéssel elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel,
melyet jegyző Úr mondott el az ülésen.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Dr. Imre László jegyző: A határozati javaslat utolsó mondatának pontosítására
került sor a bizottsági üléseken. Az utolsó mondat utolsó tagmondatának módosítása
a következőképpen hangzik: „valamint a cégnyilvántartásból történő törlést
megelőzően benyújtandó iratok elfogadására.” Ez azt a célt szolgálja, hogy a

cégbírósághoz a végelszámoló fordul, azt megelőzően pedig számviteli iratokat kell
az alapítónak bemutatni. Kéri, hogy a testület ezzel a módosítással támogassa a
határozati javaslatot.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

218/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet
és Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató
Kiemelten Közhasznú Társaság 2006. május 26. -
2006. december 31. és 2007. január 01. -2007.
február 28. közötti időszakra vonatkozó
közhasznú jelentését megismerte, azt jóváhagyja.



Az időszak alatti tevékenységéről szóló
mérlegbeszámolót elfogadja.
Az alapítói vagyon részét képező berendezést a
feladatellátáshoz kapcsolódóan térítésmentesen a
jelenlegi üzemeltető használatába adja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges alapító teendők ellátására, valamint a
cégnyilvántartásból történő törlést megelőzően
benyújtandó iratok elfogadására.

Határidő: 2007. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Végelszámoló

6) Regionális vízművek önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy ez ugyanolyan próbálkozás, mint amit a
Volán témájában is megtettek. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt a
kezdeményezést támogassák, hiszen fontos, hogy a Megyei Önkormányzat is
részvénytöbbséget szerezzen a vízműnél. Nem mindegy, hogy egy
önkormányzatnak mekkora szava van. Összefogással jelentősen változtatni tudnának
dolgokon. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse

bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

219/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete bejelenti igényét az állam tulajdonában
lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló



1995. évi XXXIX. törvény 69/A. § (7) bekezdése
alapján - a kötelező önkormányzati feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében - a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt. törzstőkéjét megtestesítő
részvénycsomagjára az ellátási terület
lakosságának egészéhez viszonyított településre
vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően
kivételesen indokolt térítés nélküli
önkormányzati tulajdonba adására.
Amennyiben a DRV ZRt. térítés nélküli
tulajdonba adására a megállapodással érintett
egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott
törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi
igényét nem jelenti be, vagy a rá eső

részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy
Tapolca Város Önkormányzata a fennmaradó
részvényhányad térítés nélküli átvételére
kötelezettséget vállal.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
tulajdonjog átruházásával a továbbruházási
tilalom – kivéve az önkormányzatok közötti
részvényátadás –, valamint a tevékenységi szint
fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és
az ezekkel összefüggő biztosíték nyújtásával
kapcsolatos szerződés ÁPV Rt-vel történő
megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7) Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előkészítőt kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsoltban kíván-e kiegészítést tenni?

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen
tájékoztatást adtak arról, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak. Ez az
önkormányzat esetében két pályázatot jelent. Az egyik pályázat a Polgármesteri
Hivatal előtti utólagos akadálymentesítést jelentene. Elmondja, hogy a határozati
javaslat egy helyrajzi számot tartalmaz, de a pályázatíró szervezettel konzultálva
célszerű minden helyrajzi számot – 2143, 2144, 2145 – feltüntetni, hogy teljes körű
legyen az akadálymentesítés ezeken az ingatlanokon. Erre 415 millió forint összeg áll



a régióban rendelkezésre a 2007-2008. években. Ebből szeretnék a két év alatt egy
kilenc arányban a támogatást elnyerni. Ehhez szükséges 2.504.000.- Ft önrész
biztosítása, amit hasonlóan, egy kilenc arányban szeretnének a két költségvetési év
között megbontani. A másik pályázat a belterületi gyűjtőutak felújítására, kiépítésére
szolgálna. Mint ismeretes, az Ipar utca két helyrajzi számból illetve szakaszból áll. Az
egyiken gyenge aszfaltburkolat van, a másik pedig egy földút. Jelentősen erősítheti a
pályázati pozíciót, hogy a Sümeg-Tapolca közötti út szerepel a Regionális Fejlesztési
Akciótervben, mint felújítandó útszakasz. Egy kiépített körforgalommal
rendelkeznek a Keszhelyi úton. A két útszakasz között kerülne sor 520 fm-ben a
felújításra, amelyik egy B4-es belterületi gyűjtőútnak minősülne. A kiépített szakasz
nem érinti az épületek bontási szükségességét, maradhatnának az épületek.
Jelentősen fel kellene szedni az aszfaltburkolatot, míg a földút szakaszán
csapadékvíz-elvezetést és kandellábereket állítva normális úttá fel lehetne fejleszteni
a jelenlegi állapotot. Erre a régióban 1.290.000 eFt áll rendelkezésre a 2007-2008-as

években. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a pályázat sikeres legyen.
Javulnának a közlekedési feltételek, és egy jelentős járműforgalom elkerülné a
nyugati városrész lakóövezetét, a Május 1. utcát és a Keszthelyi utat. Az
akadálymentesítésnél időközben megváltozott a pályázat kódszáma, ez KDOP-2007-
5.3.2-re módosul, de az összegek nem változnak. Azt javasolták a pályázatot készítő
szervezetek, hogy a csatorna-beruházásos előterjesztéshez hasonlóan táblázatos
formában készítsék a számadatokat.

Szatmári Jánosné képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja
tovább munkáját.

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Parapatics
Úr kiegészítésével egyhangúlag mindhárom határozati javaslatot elfogadásra ajánlja
a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Kötelezettségvállalások vannak már a következő évre. Kéri,
hogy azokat is nevezzék meg konkrétan, hogy kötelezettséget is vállalnának.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A 2007. évben tervezett összegek
később, várhatóan november hónapban kerül a pályázat elbírálásra.

Ács János polgármester: Javasolja, hogy a határozati javaslat azzal egészüljön ki,
hogy a 2008. évi költségvetés terhére vállaljon kötelezettséget a Képviselő-testület.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: A belterületi útkialakítással kapcsolatban megnevezésre
került, hogy a pályázati önrészt a megyei alapból kívánják biztosítani 9 millió
forintos összegben. A Megyei Önkormányzatnak nem kell ezzel kapcsolatban
döntést hoznia?



Ács János polgármester: Ez a Megyei Önkormányzat Gazdasági Bizottság
hatáskörébe van utalva. Most készítik a terveket hozzá. Ezt az összeget szeretnék
kiegészíteni saját forráshoz még a megyei pályázati tervből.

Parapatics Tamás önkormányzat főtanácsadó: Tegnapi napon személyesen
konzultált Horváth Lászlóval, az adott iroda vezetőjével, aki elmondta, hogy a mai
napon a Képviselő-testületnek meg kell hozni a döntést. A pályázatkészítő szervezet
elkészíti a regionális pályázat adatlapját. Azt az adatlapot kell mellékelni a megyei
pályázathoz. Ők egy ígérvényt adnak hozzá, és a Megyei Önkormányzat
rendeletében 5 millió forint értékhatárig a Gazdasági Bizottság, a felett pedig a
Megyei Közgyűlés testülete dönt róla. Amennyiben a pályázat befogadásra és
támogatásra kerül, bízhatnak a Megyei Önkormányzat támogatásában is.

Bozsoki Lajos képviselő: Lobbizásra szeretné felkérni a zalahalápi Polgármester

Asszonyt a kistérség vonatkozásában. Ha a pályázatban említett út szilárdan meg
lesz építve, le tudná vezényelni a Nyirád-Devecser térségéből érkező teherautókat
úgy, hogy megkerülné Tapolcát, és Zalahalápon sem menne keresztül.

Ács János polgármester: Tapolcán a Juhász Gyula utcában hatalmas felháborodást
keltett az, hogy attól függetlenül, hogy jó minőségű az útburkolat, és a közutat is a
város csináltatta meg a lakosság érdekében, ennek ellenére nagyon nagy a
kamionforgalom. A felülről érkező autóbuszok forgalmát is arra kellett irányítaniuk.

Szencz Lajosné Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnöke: A
Juhász Gyula utcán keresztülmenő forgalom Zalahalápon is keresztülmegy. Van
olyan négy méteres szakasz is, ahol nagyon szűk az út. Mint Zalahaláp
polgármestere nagyon szeretné, hogyha elkészülnének ezek az elkerülő utak. Csak
Zalahalápért nem lehet lobbizni, legalább két-három település összefogása szükséges
hozzá. Közös érdekük, hogy Tapolcával közösen lépjenek fel. A Devecser-Tapolca

útszakasz bekerült a 2010-2013-as programba. Egy tanulmánytervet készítettek,
melyben szerepel Devecser, Pusztamiske, Zalahaláp és Tapolca elkerülő útja is.

Koppányi Ferenc képviselő: Az akadálymentesítéssel kapcsolatban elmondja, hogy
sok olyan lépcső van, ahol az egészséges ember sem tud közlekedni. Egyetért az
esélyegyenlőség bizonyos jellegű fejlesztésével, csak a túlkapásokat le kellene
faragni. Mindig szomorú szemmel nézi azt, amikor a Dobó lakótelepre közlekedik
egy fiatalember a mozgáskorlátozott járművével, amivel nem tud a járdán menni,
ezért kénytelen az úton közlekedni, ahol kamionok és gépjárművek közlekednek.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

220/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közszolgáltatásokhoz való
akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében
fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai
Polgármesteri hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere
15.) utólagos akadály-mentesítését. Egyetért
azzal, hogy a szükséges átalakítás 2007-2008.
években történjen meg az önkormányzati
tulajdonú, Tapolca, 2143., 2144., 2145. hrsz-ú,
ingatlanokon bruttó 12.504.000 Ft, azaz
Tizenkétmillió-ötszáznégyezer forint beruházási
összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A tapolcai Polgármesteri hivatal

utólagos akadálymentesítése, önkormányzati
ügyfélszolgálat kialakítása” címmel a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
utólagos akadálymentesítés támogatására kiírt,
KDOP-2007-5.3.2 kódszámú pályázati felhívásra
bruttó 10.000.000 Ft, azaz bruttó Tízmillió forint
összegű, ebből 2007 évre 1.000.000 Ft, azaz
Egymillió forint összegű, 2008 évre 9.000.000 Ft,
azaz Kilencmillió forint összegű támogatásának
elnyerésére.

A szükséges, bruttó 2.504.000 Ft, azaz Kétmillió-
ötszáznégyezer összegű saját erőből 2007. évben
Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a

végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2007.(II.14.) Kt. számú rendelet 25. Cím
Tartalékok, Céltartalék, pályázati tartalék
megnevezésű 25.838.000 Ft, azaz Huszonötmillió-
nyolcszázharmincnyolcezer forint összegű
előirányzatából bruttó 250.400 Ft, azaz
Kétszázötvenezer-négyszáz forint összeget
biztosít, a 2008. évre fennmaradó bruttó 2.253.600
Ft, azaz Kétmillió-kétszázötvenháromezer-



hatszáz forint összegű saját erőre előzetes
kötelezettséget vállal.

2007. 2008. Összesen
Igényt támogatás 1.000.000 9.000.000 10.000.000

Saját erő 250.400 2.253.600 2.504.000

Összesen 1.250.400 11.253.600 12.504.000

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

221/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási tervekkel - a gazdasági fejlődés, a
nyugati városrész lakóövezetében a közúti
forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság
javítása, valamint a munkahelyek és a helyi
szolgáltatások gyorsabb megközelítése érdekében
fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai Ipar
utca jó minőségű, megfelelő kiépítettségét.

Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés
2007-2008. években történjen meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz-ú,
és a Tapolca, 1964/14 hrsz-ú ingatlanokon bruttó
110.505.600 Ft, azaz Száztízmillió-ötszázötezer-
hatszáz forint beruházási összegben.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A tapolcai Ipar utca, mint belterületi
gyűjtőút korszerűsítése, kiépítése” címmel a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács



által a Közép-Dunántúli Operatív Program
keretében belterületi utak fejlesztése
támogatására kiírt, KDOP-2007-4.6.1/B
kódszámú pályázati felhívásra bruttó 77.353.000
Ft, azaz bruttó

Hetvenhétmillió-háromszázötvenháromezer
forint összegű, ebből 2007 évre 19.338.250 Ft, azaz
Tizenkilencmillió-háromszázharmincnyolcezer-
kétszázötven forint összegű, 2008 évre 58.014.750
Ft, Ötvennyolcmillió-tizennégyezer-hétszázötven
forint összegű támogatásának elnyerésére.
A szükséges, bruttó 33.152.600 Ft, azaz
Harminchárommillió-százötvenkétezer-hatszáz

forint összegű saját erőből 2007. évben Tapolca
város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2007. (II.14.) Kt. számú rendelet 25. Cím
Tartalékok, Céltartalék, pályázati tartalék
megnevezésű 25.838.000 Ft, azaz Huszonötmillió-
nyolcszázharmincnyolcezer forint összegű
előirányzatából bruttó 8.288.150 Ft, azaz
Nyolcmillió-kétszáznyolcvannyolcezer-százötven
forint összeget biztosít, a 2008. évre fennmaradó
bruttó 24.864.450 Ft, azaz Huszonnégymillió-
nyolszázhatvannégyezer-négyszázötven forint
összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.

2007. 2008. Összesen

Igényt támogatás 19.338.250 58.014.750 77.353.000

Saját erő 8.288.150 24.864.450 33.152.600

Összesen 27.626.400 82.879.200 110.505.600

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

222/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási tervekkel - a gazdasági fejlődés, a
nyugati városrész lakóövezetében a közúti
forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság

javítása, valamint a munkahelyek és a helyi
szolgáltatások gyorsabb megközelítése érdekében
fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai Ipar
utca jó minőségű, megfelelő kiépítését.
Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés
2007-2008. években történjen meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz-ú,
és a Tapolca, 1964/14 hrsz-ú ingatlanokon bruttó
110.505.600 Ft, azaz Száztízmillió-ötszázötezer-
hatszáz forint beruházási összegben.

A beruházás megvalósítása érdekében pályázat
benyújtására kerül sor, „A tapolcai Ipar utca,
mint belterületi gyűjtőút korszerűsítése,
kiépítése” címmel, a Közép-Dunántúli Regionális

Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében belterületi utak
fejlesztése támogatására kiírt, KDOP-2007-4.6.1/B
kódszámú pályázati felhívásra bruttó 77.353.000
Ft, azaz bruttó Hetvenhétmillió-
háromszázötvenháromezer forint összegű, ebből
2007 évre 19.338.250 Ft összegű, 2008 évre
58.014.750 Ft összegű támogatás elnyerésére.
A bruttó 33.152.600 Ft, azaz
Harminchárommillió-százötvenkétezer-hatszáz
forint összegű saját erőből 2007. évben bruttó
8.288.150 Ft, azaz Nyolcmillió-
kétszáznyolcvannyolcezer-százötven forint, 2008.
évben bruttó 24.864.450 Ft, azaz
Huszonnégymillió-nyolszázhatvannégyezer-

négyszázötven forint felhasználása szükséges.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
saját erő Tapolca Város Önkormányzatának
költségvetése terhére vállalt összege
kiegészítésére nyújtson be pályázatot a Veszprém
Megyei Önkormányzat Pályázati Önerő



Kiegészítő Kerete terhére 9.945.780 Ft, azaz
Kilencmillió-kilencszáznegyvenötezer-
hétszáznyolcvan forint összegre, ebből 2007 évre
2.486.445 Ft azaz Kétmillió-
négyszáznyolcvanhatezer-négyszáznegyvenöt
forint, 2008 évre 7.459.335 Ft, azaz Hétmillió-
négyszázötvenkilencezer-háromszázharmincöt
forint támogatás elnyerésére.

2007. 2008. Összesen
Igényt támogatás 19.338.250 58.014.750 77.353.000

Saját erő 8.288.150 24.864.450 33.152.600

Önkormányzati
költségvetésből

5.801.705 17.405.115 23.206.820

PÖKK-ből 2.486.445 7.459.335 9.945.780

Összesen 27.626.400 82.879.200 110.505.600

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a

további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. augusztus 17., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Ács János polgármester: A Megyei Önkormányzattal megkötött intézményátadási
szerződést szeretnék módosítani, ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. Az
intézmény tulajdonosa a tapolcai önkormányzat, a fenntartója pedig a Megyei
Önkormányzat lesz. Az ingatlanok és egyéb dolgok továbbra is Tapolca Város
Önkormányzatánál maradnak. A megye egy olyan szerződést küldött, amelyben a
bent lévő berendezések megyei tulajdonba kerülnének. Szeretné, ha felhatalmazást
kapna a szerződés módosítására, hogy ezek a berendezések ne kerüljenek a megye
tulajdonába, hanem csak használatra addig, ameddig Tapolcán valósul meg a

feladatellátás. A Szász Márton Általános Művelődési Központba és a Gimnáziumba
is kerültek új eszközök, padok, egyebek. Nem szeretné, ha ezek az eszközök
máshova kerülnének, mert van helyük Tapolcán is. Képviselő társait kérdezi, hogy
ezzel kapcsolatban kinek van kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

223/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Veszprém Megyei Önkormányzattal megkötendő
intézményátadási szerződés módosítását a
tekintetben, hogy az átadott eszközök és
berendezések a Megyei Önkormányzat
használatába kerüljenek csupán mindaddig, míg
az adott feladatellátás Tapolcán megvalósul.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Az áprilisban elfogadott Stratégiai
Programban célkitűzésként szerepelt a beruházások, városközpont parkolási
gondjainak megoldására egy garázs építése. A Stratégiai Program sok helyre elért. A
Budapesti Területfejlesztési Intézet igazgatója ajánlatot tett az önkormányzat részére,
mely szerint 1.000.000.- Ft + ÁFA összegért egy olyan tanulmányt tudna kidolgozni

az önkormányzat számára, mely az építésre, megtérülésre, létesítésre, a rendezési
tervvel összhangban, a Nagyköz utca, Petőfi utca által határolt területen egy olyan
létesítmény építését tenné lehetővé, mely alkalmas lenne garázs és parkolás
funkciójára alagsorral, tetőtérrel.

Ács János polgármester: A parkolás gondjain enyhíteni kell. Ehhez szakértő céget
kell felkérni. Képviselő társait kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése,
véleménye?

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Többféle javaslatot tenne a cég, így
figyelembe vennék a tapolcai autómennyiséget, a Tapolcára látogató gépkocsikat.
Végeznének egy olyan felmérést is, hogy milyen kiegészítő szolgáltatások
kerülhetnének ebbe a létesítménybe. Ezután döntene a Képviselő-testület ennek a
megépítéséről.

Sólyom Károly alpolgármester: Véleménye szerint a két szint valójában egy szintet
jelent. Úgy gondolja, ahhoz, hogy ez rentábilis legyen, rendkívül hosszú megtérülési
idővel kell számolni, hacsak nem párosulnak mellé olyan kiegészítő szolgáltatások,
amelyek egyéb bevételi forrásokat jelentenek. A téli időszakban jóval kevesebb
parkolási gond van, mint a főidényben. Ehhez mindenképpen külső befektető
szükséges.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

224/2007.(VIII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete támogatja azon polgármesteri javaslatot,
mely szerint a Nagyköz utca – Petőfi utca által
határolt területre parkolás-fejlesztési koncepció,
terv készüljön – összhangban „Tapolca Város
Önkormányzata 2007-2010. közötti
gazdálkodásának Stratégiai programja,
Iránymutatás a 2011-2013. fejlesztésekhez” című
anyaggal.

A szükséges anyagi forrás Tapolca Város 2007.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007.
II.14.) Kt. rendelet kiadási előirányzatának 4. cím,
1. alcím 12.000 eFt összegű előirányzatából
biztosított.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2007. október 31.
Felelős: polgármester

Ács János polgármester: A kórház gazdasági igazgatóját kéri, tájékoztassa a
Képviselő-testületet arról, hogy mi várható a tapolcai kórházi orvosi ügyelettel
kapcsolatban?

Nagy Sándor Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang
Kft. gazdasági igazgatója: A kórház mindennapjaiban egy ügyeletes orvosnak
szakszerűen jelen kell lenni, a központi ügyeletet neki kell ellátni. Speciális a
helyzetük a tekintetben, hogy sürgősségi nincs, tehát a sebészeti-, és a belgyógyászati
mátrixot felváltva kell ellátniuk. Be tudják ebbe vonni az aneszteziológust, de
minden szakmának van egy olyan specialitása, hogy a sebészet csak úgy tud
működni, ha az aneszteziológia minden nap jelen van. Három aneszteziológusuk van
összesen. Hat hónap átlagában azt kell biztosítani, hogy a törvényes munkaideje
mindenkinek meglegyen. Éves átlagban leszabályozza, hogy négyszáz körüli,
összesen olyan órát teljesíthet egy orvos, amibe beleszámít az ügyeleti- és a túlóra is.
A túlórát 200 órában szabályozzák. Tudják biztosítani azt, hogy az ügyeletben benne



legyenek az orvosok, de olyan hiányok keletkeztek másfél hét alatt, amikor is nem
lenne ügyeletes orvos. Az ügyeletek után ki kell adni a szabadnapokat. Minden
orvosra juthat két ügyelet, ami az éves korlátozást kimeríti. Nem tudták megoldani a
jogszabályi keret korlátai között a szabadnapokat csak úgy, hogy van egy olyan
lehetőség, hogy az otthon töltött készenlétben – ami nem számít munkaidőnek – az
orvos önként vállalhatja, amit a kórház területén tölt el. Ezt úgy tudják teljesíteni,
hogy a munkaidőkeretet nem lépik túl, az orvosok a kórházban töltik el a
készenlétüket. Közös megegyezéssel azt tudják biztosítani, az orvosoknak
hallgatólagosan el kell fogadniuk, hogy nem tudják kettébontani a kórházi
készenlétet. Fizikailag azt kell csinálnia, mintha ügyeletben lenne, de a kórházi
készenlétet jelenítik meg jogszabály szerint, de túlórát nem tudnak neki elszámolni.

Ács János polgármester: Az ügyelet gyakorlatilag akkor marad?

Nagy Sándor Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang
Kft. gazdasági igazgatója: Igen, lesz ügyelet.

Koppányi Ferenc képviselő: Elmondja, hogy a gyógyszertárak nincsenek éjszakai
ügyeletben. Ha valaki elmegy az orvosi ügyeletre, az egész térségben, Sümegtől
Tapolcáig egyetlen egy gyógyszertár sem tart éjszakai ügyeletet.

Ács János polgármester: Van ügyeletes gyógyszertár, és éjszakai ügyeletet is
tartanak. Mindegyik patikában ki van írva, hogy melyik az ügyeletes gyógyszertár.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 09.15 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


