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

Ügyiratszám: 1/131-53/2007.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
december 20-án (csütörtök) 08.10 órakor megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

Jelen vannak: Sólyom Károly alpolgármester
Bakos György
Bognár Ferenc

Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati

főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási
Irodavezető, Ughy Jenőné – Okmányiroda vezetője, Schönherrné
Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető, Ihász József –
Építéshatósági Csoportvezető, Tóth Mária – oktatási referens,
Dénes Emil – Adócsoport vezetője, Vasáros Nikoletta –
jegyzőkönyvvezető

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő
Egyesület elnöke, Hegedüs József – Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója, Dr. Horváth Tiborné Dr. Németh Erzsébet,
Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója,
Virág Károly – Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója,
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Lakatos Veronika – Kertvárosi Óvodavezető, Kárpáti Imre –
Sümegi úti társasházi képviselő, Baksa Júlia, Veigl Gábor – DRV
Zrt. értékesítési igazgatója, Kollár József – DRV Zrt. képviselője,
Szegedi Veronika, Kiss Zsolt – MB Balaton Kft. igazgatója, Rédli
Károly – Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai

Sólyom Károly alpolgármester: Egy olyan elmaradt kötelezettségnek tenne eleget,
amely külső körülmények miatt eddig nem valósulhatott meg. Szeretné átadni, Dr.
Horváth Tiborné Dr. Németh Erzsébet főorvos asszonynak a kitüntetését, mely
márciusban a Képviselő-testületi döntés alapján született. Polgármester Úr nevében
is jó egészséget kíván.

Dr. Németh Erzsébet: Köszöni mindenkinek a kitüntetést.

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent
vendégeket. Megállapítja, hogy 16 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület
határozatképes, az ülést megnyitja. Két képviselő távolmaradását igazoltan jelezte.
Napirend előtti pontként a polgármester és az alpolgármesterek tárgyalásairól,
valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. A lejárt határidejű határozatoknál
található egy határozati javaslat, amelyet a Képviselő-testület már korábban
megtárgyalt, de módosítást igényel. Ez nem önkormányzati terület, csak a
közigazgatási határmódosítást szeretnének, amivel hozzá tudnának járulni Sáska
település, illetve az ott működő gazdasági társaság eredményes működéséhez.
Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy november 20-án tárgyalt a honvédségi
ingatlanok hasznosítása ügyében a testület. Van-e ezzel kapcsolatban eredmény?

Sólyom Károly alpolgármester: Sok megkeresés történt érdeklődés szinten. Részben
tájékoztatnak a befektetési lehetőségekről, a jelenlegi korlátokról, ha szükséges,
térképvázlattal kiegészítve a befektetők eltávoznak. Vannak olyan befektetői
csoportok, akik nem ez ügyben jönnek, de kötelesek tájékoztatni más jelleggel.
Soknál érdeklődést váltott ki a tájékoztatást. Ha konkrétabb dolgot tudnak mondani,
tájékoztatni fogják a testületet.

Szatmári Jánosné képviselő: A DRV-nél tárgyalást folytatott alpolgármester Úr a
privatizálással kapcsolatban. Mennyiben érinti a 2008-as évben ez őket?

Sólyom Károly alpolgármester: Az állami vagyon hasznosításában az Országgyűlés
törvényt alkotott, melynek értelmében 2008. január 1-től meghatározza azokat a
vagyonköröket, amelyek nem maradnak állami tulajdonban, és meghatározza az
ehhez szükséges szervezeti felépítést is. A Veszprém Megyei Önkormányzattal

tárgyalásokat kell folytatni ez ügyben. A térség nagyobb településeinek
polgármesterei kezdeményeztek egy tanácskozást a DRV privatizációjával
kapcsolatban. Ez ügyben megkeresést is küldtek Pénzügyminiszter Úrnak, illetve
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Önkormányzati Miniszter Úrnak. Nem lesz egy egyszerű dolog. Mikor a DRV
vezérigazgatója itt volt tárgyaláson, akkor is felvetette ezen igényüket. Olyan
információt kaptak, hogy bármilyen anyagra, amely a vállalat érdekeit nem sérti,
szívesen adnak tájékoztatást. Ők is fontosnak tartják, hogy ez ügyben egy
önkormányzati igény is legyen az államnál.

Lévai József képviselő: Marton József alpolgármester Urat kérdezi, hogy a
tárgyalásoknál említi, hogy a TISZK-ek megalakításával kapcsolatban hoztak
határozatot, és tárgyalt e tekintetben a Megyei Közgyűlés illetékeseivel. Kéri, hogy
ezzel kapcsolatban adjon tájékoztatást.

Marton József alpolgármester: A TISZK-ek létrehozását az kényszerítette ki, hogy
1500 fő alatti képzést nem kívánnak engedélyezni. Ebben benne van a Széchenyi
István Szakképző Iskola is. A testület határozata alapján átkerült megyei

fenntartásba. Ez azt jelenti, hogy a megyei fenntartó feladata, hogy ezen TISZK-ek
szervezésére való javaslatot megtegye. A jelenlegi helyzet az, hogy a térségükben
mindazon intézmény, amely a TISZK-be kerülne, megyei fenntartásban van, ezért a
társulásos forma, amely megtartotta volna az iskolák formáját, nem jöhetett
számításba. Ezért az ún. telephelyi tagintézményi rendszert kell megvalósítani, és
ennek kapcsán megszületett a Megyei Közgyűlésben a döntés, amely azt a javaslatot
referálja, hogy Tapolca – Ajka – Balatonfüred szakiskolái kerüljenek egy TISZK-be. A
Megyei Közgyűlés a telephelyet – javaslatukkal ellentétben – Ajkán a Bánki
Szakközépiskolába helyezné el, a gazdasági központot 2008. április 1-i határral
Tapolcára szervezi meg. Nem tudják, hogyan képzeli a szakmacsoportok
létrehozását a rendeletet hozó, mert abban az esetben, ha nem engedi a
tagintézmények az egyes szakmacsoportok képzését, akkor komoly csaták várhatók,
hiszen akkor az iskolák képzési profilja hasonló. Ebben nem látnak előre. Igyekezni
kell, hogy minél kevésbé csorbuljon a szakmai képzés. Reméli, hogy a lehetőségük
szerint a legjobban fognak kijönni.

Császár László képviselő: A tárgyalásokon ő is részt vett. Hétfőn a közgyűlés után
további egyeztetésen vett részt, ahol már a TISZK-ek szereplői vettek részt.
Pályázatot kell beadni, hogy ki milyen szervezeti struktúrában próbálja felállítani a
saját TISZK-jét. A kiindulópont az volt, hogy a legkisebb vérveszteséggel próbálja
megoldani a TISZK-ek kialakítását, hiszen más megyékben azt csinálták, hogy egy
integrált TISZK-et hoztak létre, ahol gyakorlatilag az összes intézményt egy
szervezeti formába, illetve egy társulásba hozták össze. Ennek is vannak veszélyei.
Azt kell tudni, hogy a fejlesztési forrásokat a továbbiakban szeptember 1-től azok
fogják megkapni, ahol 1500 fő feletti társulási intézmények vannak. Tapolca – Ajka
térségben próbálták a társulás lehetőségét keresni, de sajnos itt a térségben nincs
olyan intézmény, aki nem megyei önkormányzati fenntartású. Nem az a cél, hogy
mindenki lemondjon a szakképzésről, mindenki ragaszkodjon a sajátjához. Amikor
szüksége lesz arra, hogy le kell mondani valamiről, mert úgy alakul a szabályzat,
akkor le kell mondani. Még az a tanács sem alakult meg, amely ezeket a pályázatokat

elbírálja. A pályázat feltételei konkrétan nincsenek meghatározva. Vannak olyan
információk, hogy megyénként csak egy TISZK fog nyerni.
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Sólyom Károly alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy nem TISZK napirendi
pont van, és ne kezdeményezzenek erről vitát.

Buzás Gyula képviselő: Sólyom Károly alpolgármester Urat kéri, hogy Sümeg város
polgármesterével folyatott megbeszéléséről, a járóbeteg szakellátással kapcsolatban
adjon tájékoztatást.

Sólyom Károly alpolgármester: Sümeg város polgármestere és az ottani
egészségügyi szervezetet irányító főorvos megkereste őket. Jelezték a közöttük lévő
szerződés értelmében, hogy milyen problémák vannak a járóbeteg szakellátás a
sebészet és a belgyógyászat területén. Részben ezek a problémák valós problémák.
Előtte tárgyalást folytattak a tapolcai kórház főigazgatójával. Képben voltak, hogy
milyen lehetőségeik vannak. Az a szerződés, mely közöttük fennáll, továbbra is

érvényben fog maradni a mai ismeretek szerint. Személyi változás lesz a sümegi
főorvos tekintetében. Ebben megállapodás körvonalazódik, és tovább tudják folytatni
a szerződés szerinti kötelezettségüket, amely a járóbeteg ellátást illeti, hiszen ez
nagyon fontos Tapolca város kórházának. A személyi kérdés is megoldódott.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester az I.
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

295/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

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

Sólyom Károly alpolgármester a II. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

296/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárulását adja, hogy a Tapolca
0424/5 hrsz-ú legelő megnevezésű ingatlanból

7183 m2, a 0425 hrsz-ú út megnevezésű 4475 m2

ingatlan, valamint a 0426 hrsz. út művelési ágú
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ingatlanából 2729 m2-es ingatlanrész átcsatolásra
kerüljön Sáska települési Önkormányzat
közigazgatási területébe, amennyiben ennek
költségeit és bonyolítását kérelmező magára
vállalja, illetve a szükséges Település Szerkezeti
Tervek elfogadásra kerülnek.
Felhatalmazza Tapolca város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Ezzel egyidejűleg a 248/2007. (IX.28.) Kt.
határozatát visszavonja.

Határidő: 2007. december 31., illetve folyamatos
Felelős: Polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy az ”MB Balaton Kft.
ajánlata”, valamint a „Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
ingatlanvásárlásához kapcsolódó kötelezettségvállalás módosítását” című
előterjesztéseket vegyes ügyek keretében vegye fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

297/2007.(XII.20.) 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 azzal a
módosítással, hogy „Vegyes Ügyek” keretében
megtárgyalja az „MB Balaton Kft. ajánlata ” című
előterjesztést, valamint a „Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulása ingatlanvásárlásához
kapcsolódó kötelezettségvállalás módosítását” a többi
napirendi pont változatlanul hagyásával:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

2) 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet-tervezet
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester
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3) Tapolca Város Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási rendeletei
egyes mellékletei tartalmának
meghatározásáról szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

4) A luxusadóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

5) A távhőszolgáltatásról és a
távhőszolgáltatási díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

6) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008. évi
díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

7) A menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés hatósági árainak
megállapításáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

8) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról
és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

9) Helyi közművelődési rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

10) Közművelődési feladatellátás átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester
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11) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem)
szennyvízcsatornázása beruházás
forrástábla módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

12) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem),
szennyvízcsatorna beruházásra
jóváhagyott céltámogatás maradványról
lemondás
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

13) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
köztisztviselői részére kiemelt
teljesítmény-célok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

14) Zenés Színházért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

15) Pályázat benyújtása a Közép-dunántúli
Operatív Program keretében a
„Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés
támogatására” kiírt KDOP-2007-5.1.1/2F
kódszámú felhívásra, valamint tájékoztató
regionális fejlesztési pályázatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

VEGYES ÜGYEK

1) MB Balaton Kft. ajánlata
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester

2) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása ingatlanvásárlásához kapcsolódó
kötelezettségvállalás módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében
Sólyom Károly alpolgármester
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NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A jelenlegi módosítás a 2007. szeptember 16-tól
december 15-ig beérkezett módosításokat tartalmazza. Felhívja a figyelmet, hogy
utaltak arra, hogy Tapolca város költségvetése 2007. évben úgy állt össze, hogy

hitelfelvételtervezésére volt szükség, melyet nem vettek igénybe, de a költségvetésbe
mindig ezt a tételt hozták. December 6-án Jegyző Úrral részt vettek a
kötvénykibocsátás technikai részén, aminek meglehetősen szigorú és zárt kötelmi
elemei vannak. Ez Budapesten a Keller Zrt-nél megtörtént. Létrehoztak egy olyan
csoportot, amely hivatott arra, hogy ezeket a pénzügyi befektetéseket véleményezze,
és Polgármester Úr felé javaslatokat tegyen az esetleges pénzügyi műveletek
megvalósítására. Egy alkalommal ült össze a bizottság, melynek eredmény az lett,
hogy a Raiffeisen Bank ZRt. szolgáltatásait figyelembe véve az ügyletet oly
mértékben sikerült megkötni, hogy közel 48 millió forint haszonnal tudták ezt a
kötvényt kibocsátani. Ez a pénz be is került a költségvetésükbe, mint fejlesztési
tartalék. Egy olyan elvi állásfoglalást kell majd megtenniük, hogy ennek a pénznek
ne minden részét forgassák vissza, hanem képezzenek egy biztonsági tartalékot a
tekintetben, hogyha a befektetés nem úgy sikerül, akkor legyen fedezet, és ne a
költségvetés más fejezetét kelljen módosítani. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja a rendelet módosítását.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

35/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet
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módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 35/2007. (XII.21.) Kt. rendeletei közé iktatja.

2) 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A rendelet a 2008. évi költségvetési rendelet

elfogadásáig van hatályban. Az intézmények folyamatos működését biztosítani kell.
2007. márciusában döntöttek arról, hogy új bölcsődei csoportot alakítanak ki. Ez évek
óta húzódó hosszú folyamat eredménye, melynek technikai részére hoztak döntést
márciusban, így meg is valósult a bölcsődei csoport kialakítása. Ahhoz, hogy a
csoport működni tudjon, két fő gondozónő foglalkoztatását teszi szükségessé. Január
1-től az új csoport működéséhez két fő létszámot biztosítanak. Ezzel talán sikerül a
munkaerő helyzeten is javítani. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot 4
igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy
Décseyné Raposa Mária irodavezető asszonnyal látogatást tettek a bölcsődébe. A
negyedik csoport készen áll, jelentkezők is vannak. A legutóbbi bizottsági ülésen
három gyereket fel is vettek a bölcsődébe.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

36/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 36/2007.
(XII.21.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

298/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2008. január 01-től negyedik bölcsődei
csoportot hoz létre és a csoport működéséhez
szükséges 2 fő gondozónői létszámot ezen

időponttól biztosítja.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei
egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény rendelkezi arról, hogy milyen strukturális felépítéssel, milyen tartalmi
elemeket kell tartalmazni a költségvetésnek ahhoz, hogy az megfeleljen a törvényben
előírtaknak. Tapolca város Képviselő-testülete 2006. évben már megalkotta, mely
működőképes is volt. 2007. év során jelentős változás történt a tekintetben, hogy
bizonyos intézmények átkerültek megyei fenntartásba, így 2008. január 1-től az
intézmények költségvetésének kiadási és bevételi tételei nem szerepelhetnek már a
költségvetési rendeletük tartalmi elemei között, ezért ezeket az intézményi elemeket
ki kellett emelni a zárszámadási rendelet tartalmi elemei közül. A kötvénykibocsátás

bekerült, mint fejlesztési hitel jogcímén a kibocsátott kötvény összege és sora is.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nem kíván kiegészítést tenni.
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Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

37/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 28/2006. (XII.15.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 37/2007. (XII.21.) Kt. rendeletei közé iktatja.

4) A luxusadóról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Az országgyűlés még 2005-ben alkotta meg ezt a
törvényt, amelynek megfelelően önkormányzatuk is a törvény erejénél fogva
megalkotta rendeletét. A rendeletben a törvény elemeit kellett beemelni. Tapolca
városában nincsen olyan ingatlan, ami a 100 millió forintot meghaladott értékkel
rendelkezik. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

38/2007. (XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete a luxusadóról szóló rendelet
módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja, és 38/2007. (XII.21.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

5) A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tapolca városában az ingatlanok egy részénél
távhőszolgáltatás keretében történik a fűtés. A támogatási rendszer elemei
megváltoztak, melyeket figyelembe kellett venni a távhőszolgáltatást végző cégnek
is, így tudja a támogatást nyújtani. Változott az egy fogyasztási egységre eső havi
jövedelem. December 1-én a Gazdasági és Közlekedési miniszter rendeletben
állapította meg az új gázárat, ez 5%-os emelkedést jelent, amit a Tapolcai

Városgazdálkodási Kft. érvényesíteni kíván a lakossági hődíjban. Nem biztos, hogy
mindenkinek 5%-ot fog jelenteni. Felmerült bizottsági üléseken, hogy az alapdíj
tekintetében nem érinti az árváltozást. Abban az esetben, ha a Városgazdálkodási
Kft-t olyan külső körülmények rákényszerítik, mint az elektromos áram emelés, az
alapdíjhoz is kénytelen hozzányúlni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Hegedüs Józsefet, a Városgazdálkodási Kft.
igazgatóját kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést
tenni?

Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Nincsen kiegészíteni
valója.
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Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kárpáti Imre Sümegi úti társasházi képviselő: Köszöni az előkészítőknek, hogy egy
korrekt anyagot készítettek elő. Szorgalmazza, hogy a támogatás igénybe vevők
korrekt tájékoztatást kapjanak. A főbb probléma a kódszámok kitöltése volt. Az
előterjesztők számoltak 5%-os emeléssel, tudomásul kell venni ezt az összeget, hiszen
a világpiaci árat sajnos nem ők változtatják meg. Olvasta az újságban, hogy számon
kérték a fogyasztótól, hogy ha hat éven belül a mérő órákat és az almérőket nem
ellenőriztette, ebben az esetben felbontják a szerződést a társasházzal.

Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Jelen pillanatban
nem emelik az alapdíjat. Az 1990. évi LXXXVII. törvény, mely az önkormányzat
kezébe ruházza a lakossági távfűtési díj megállapítását, abba egyértelműen le van

írva, hogy visszamenőleg nem lehet árat emelni.

Sólyom Károly alpolgármester: Az önkormányzatnak kettős szerepe van. A társaság
működőképességét, mindenek felett biztosítani kell. A működőképességbe szerény
mértékű nyereség is benne kell, hogy legyen, hiszen a továbbfejlesztési lehetőséget
nem szabad kizárni. Az önkormányzatnak a fogyasztó lakosság tűrőképességét is
figyelembe kell venni, hogy mi az az érték, ami felett már behajthatatlanná válik a
kiszámlázott távfűtés díja, és ez problémát okoz a városnak és a Városgazdálkodási
Kft-nek is. Eddig is körültekintően döntöttek a tulajdonosok e tekintetben, ezután is
ez várható. Világosan látható, hogy februárban a költségvetési elfogadáskor szóba
jöhet ez a dolog.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

39/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a távhőszolgáltatásról, valamint a
lakossági távhőszolgáltatás legmagasabb
hatósági díjának megállapításáról szóló 14/2006.
(VI.19.) Kt. rendeletének módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
39/2007. (XII.21.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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6) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti a DRV képviselőit. A tavalyi év során
hosszan tartó vita után Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy 2007. évre nem járul hozzá a csatornahasználati díjhoz, amit a
szolgáltató tudomásul vett. Megkeresés érkezett az önkormányzat felé, melyben
többfordulós tárgyalást folytattak a DRV szakembereivel. Ennek az lett az
eredménye, hogy megpróbáltak egy olyan kompromisszumos megoldást kialakítani,
amely még megfelelő a DRV üzletpolitikájának, gazdálkodásának, és megfelelő lehet
a lakosságnak is, természetesen figyelembe véve, hogy minden áremelés már nem

megfelelő a lakosságnak. Továbbra is abban gondolkodtak, hogy a díjkalkuláció
alapdíjból és változó díjból álljon. Az előterjesztés szerint az alapdíjak 10%-os emelést
javasolnak elfogadni, a változó díj tekintetében, amely a fogyasztáshoz kötött, 7%-os
mértékű, mely azt jelenti, hogyha ha a két évet veszi, Tapolca Város Önkormányzata
nagyon élesen kiállt Tapolca város fogyasztóiért a DRV-vel szemben. Az alapdíj 330.-
Ft + ÁFA, a mennyiséggel arányos fogyasztási díj 270.- Ft/m3 + ÁFA mértékben
határozza meg. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Veigl Gábor DRV Zrt. értékesítési igazgatója: A feltett kérdésekre szívesen
válaszol.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

40/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008.
évi díjáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és
40/2007. (XII.21.)Kt. rendeletei közé iktatja.
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7) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árainak
megállapításáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tavaly éles vita után született meg az a Képviselő-
testületi döntés, hogy szakítva a hagyománnyal Tapolca városa helyi közlekedését
egy magántulajdonú Kft-re bízza. Erről volt már tájékoztatás az évközi állásról. A
döntésről egy reális képet tudnak alkotni. A testület jó döntést hozott, hiszen azokat
a problémákat, amelyek az elején jelentkeztek, ezeket kiküszöbölte a szolgáltató, és a
lakosság nagy részének megnyugvással tudja azt mondani, hogy Tapolcán

eredményesen és sikeresen működik a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés.
Áremelési igénnyel jelentkezett a szolgáltató, mégpedig a szakaszhatár nélküli
vonaljegy tekintetében kíván 10%-os áremelést. Nem érinti a bérleteket. Az áremelés
támogatható. Kéri, hogy ennek megfelelően támogassák az előterjesztést.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: Az egyik célja az áremelésnek, hogy tényleg
a bérlet irányába menjenek el az utazók. A másik emelést az tette szükségessé, hogy
januártól 40.- Ft-os gázolajemelés volt.

Dr. Csonka László képviselő: Kérdezi, hogy a szakaszjegy hány százalékát teszi ki a
bevételnek?

Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: 26%-át.

Bozsoki Lajos képviselő: Az előterjesztéshez csatolt táblázatban a szolgáltató
alacsonyabb mértéket javasol a pótdíjakra, mint ahogy az a rendelet tervezetben
szerepel. Kérdezi, hogy ez miért van ?

Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: A pótdíjak nem tartalmazzák az ÁFA-t.

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A szolgáltató által kér
díjemelések között a táblázatból is kitűnik, hogy erre a díjtételre nem kért emelést. Ez
nem a szolgáltató javaslata volt, hanem a hivatalé.

Bozsoki Lajos képviselő : Erre való utalást hiányolja az előterjesztésből.
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Koppányi Ferenc képviselő: Lehet úgy is gazdálkodni, hogy nem mindenáron
emelnek árat.

Lévai József képviselő: Ha a vállalkozó nem kért változtatást, akkor ők se
változtassanak rajta, különös tekintettel arra, hogy az előterjesztés nem is utalt. Ezt
módosító indítványként tenné fel.

Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: A pótdíj annyit jelent, hogy az elmúlt évben
a pótdíj végrehajtását nem nagyon tudták érvényesíteni, és nem is érvényesítették.
Figyelmeztetésben és egyéb dolgokban tették lehetővé. Szúrópróbaszerűen
ellenőriztek, főként az utazással kapcsolatos dolgokban. Júniustól decemberig
figyelték a járatokat. Amikor gyakori visszaélések történtek különösebben
szankciókat nem tudott alkalmazni, nem tett feljelentést a bérlet- és jegyhamisítók
ellen. Próbál olyan szankciókat bevezetni, hogy az ellenőrzést rendőri segítséggel

hajtaná végre, így más lenne a dolgok megítélése.

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Képviselő Urat arra
kéri, hogy fogalmazza meg konkrétan a módosító indítványát, mert a pótdíjak között
szerepelt az eddigi rendeletben a késedelmi díj pótdíjon felüli további díjak 10.435.-
Ft-tal, mely eltörlésre kerülne, mert a jegy nélküli utazás díja emelkedne 4000.-
forintról 5000.- forintra, további pótdíjakat a szolgáltató nem alkalmaz. Továbbá nem
alkalmazza az elrontott bérletek cseredíját, illetve a bérletigazolvány kiállítási díját
sem, mert bérletigazolvány nincs. Konlrét módosító indítványt kér megfogalmaznai.

Lévai József képviselő: Az előterjesztésre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Ha
egyszer tudatos volt a módosítás, akkor az előterjesztés szöveges részébe illik rá
utalni. Így viszont visszavonja a módosító indítványát.

Koppányi Ferenc képviselő: Ne csináljanak abból reklámot, hogy a pótdíjat nem

tudják érvényesíteni.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

41/2007. (XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés hatósági árának megállapításáról
szóló 41/2007. (XII.21.) Kt. rendeletét elfogadja,
és rendeletei közé iktatja.
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8) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006.
(III.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: 2007. októberében módosult a törvény, melynek
végrehajtásához minisztériumi rendeletek még nem jelentek meg. Tartalmaz viszont
olyan elemet, amely módosításra szorul, mely szerint a korábbi szabályozás szerint a
járulékfizetés alapjának az igazolása a polgármester hatáskörében volt. Ezt 2008.
január 1-i hatállyal kiveszi a polgármester hatásköréből. Az Általános Igazgatási
Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést

tenni?

Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

42/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetet elfogadja, és 42/2007. (XII.21.)

Kt. rendeletei közé iktatja.
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9) Helyi közművelődési rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri jegyző Urat, foglalja össze az előterjesztést.

Dr. Imre László jegyző: A bizottsági üléseken a bizottság tagjait tájékoztatta arról,
hogy az előterjesztés előkészítése folyamatban van, a mai testületi ülés kezdetekor
kiosztásra került az Oktatási és Kulturális Minisztérium levele, amelyben állást foglal
a tervezett közművelődési feladatellátás átszervezésével kapcsolatban. Ennek a
napirend ismertetése során kénytelen átnyúlni a következő előterjesztéshez annak

érdekében, hogy a rendelet módosítás célja világos és egyértelmű legyen. A mai
napig Tapolca Város Önkormányzata a közművelődési feladatellátásának java részét
saját fenntartású intézményeinek keretében látta el. A feladatellátás a helyi
rendeletükben szabályozottakkal összhangban történt. Azzal, hogy egyes
intézményeit az önkormányzat megyei fenntartásba adta, felvetette azt a kérdést,
hogy a közművelődési feladatellátás egy részével mi történjen. Ennek érdekében a
legegyszerűbb, és szakmailag megalapozható döntést hozta pár hónappal ezelőtt a
Képviselő-testület, és a Wass Albert Könyvtár és Múzeumhoz csatolta a
közművelődési feladatokat, amely a Tamási Áron Művelődési Központ, valamint a
Csobánc Művelődési Ház és az ott végzett feladatokat jelenti túlnyomórészt. Az
elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy az alapvetően kutató és gyűjteményt
rendező, feltáró munkát végző intézmény munkája a rendezvények szervezése,
illetve az ezzel kapcsolatban lévő közművelődési feladatok ellátása nem minden
esetben illeszthető a legjobban össze. Például az eltérő feladatokat végző
intézményegységekben a helyettesítést megoldani nem biztos, hogy nem lehet.

Ennek érdekében készült el az a tervezet, amely a közművelődési feladatokat egy
kézben, 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
hez szeretné csoportosítani. A városi mozi működtetésével az elmúlt évben is
színvonalas közművelődési feladatokat, rendezvényeket is tartott a cég. Ahhoz, hogy
a közművelődési feladatellátást ilyen módon átszervezhesse a Képviselő-testület,
ennek feltételeit a helyi rendeletében biztosítania kell. Jelen előterjesztés ennek
lehetőségét teremti meg. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület az előterjesztést
elfogadja, ezzel még nem döntött, hogy meg is kívánja valósítani. Az előterjesztés új
elemként tartalmazza, hogy a rendelet elején alapelveket javasolnak elfogadni a
Képviselő-testületnek annak érdekében, hogy a feladatellátás során egyértelmű
legyen, hogy akár önkormányzati fenntartású, akár külső szereplő milyen keretek
között köteles a közművelődési feladatokat ellátni. A rendeletben javasolják
meghatározni azon pontokat, amely a közművelődési feladatellátási szerződés
kötelező elemei kell, hogy legyenek, ezt az 1. számú melléklet tartalmazza. Kéri a

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést az előbbi indokokra való tekintettel
támogatni szíveskedjenek.

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Jegyző Urat kérdezi, hogy nem lehetne-e úgy megcsinálni a
rendelet módosítást, hogy az adott esetben tükrözhesse a következő előterjesztés
végkimenetelét is? A rendelet-tervezet 4. és 6. §-ában felsorolja azt, hogy mely
intézmények keretében látja el Tapolca város a közművelődési feladatokat.

Véleménye szerint nemcsak ebből a rendeletből, hanem a 2004-es rendeletből is
kimaradt a Csobánc Művelődési Ház.

Dr. Imre László jegyző: Képviselő Úr felvetése jogos, azonban van egy logikai
sorrend, melyet követni kell. Ahhoz, hogy a Képviselő-testület meghozhassa a
következő napirend során a döntését, ahhoz a rendeletben ennek a feltételrendszerét
biztosítani kell. Ha dönt a következő előterjesztésében erről, abban az esetben majd a
rendeletben ezt át kell vezetni. Az idő sorrendjét nem lehet megtörni. A rendelet a
jelenlegi állapotot tükrözi, és valóban jogos az az igény, hogy a Csobánc Művelődési
Ház is jelenjen meg, de nem szabad elfelejteni, hogy egy komplett intézményről van
szó, tehát a Szász Márton ÁMK-án belül helyezkedett el a Csobánc Művelődési Ház,
amely funkciójában, működésében úgy jelent meg a lakosság előtt, mint önálló
intézmény, de nem önálló intézmény volt.

Tóth Mária Oktatási referens: A rendelet 4. §-ának a) pontjában szerepel a Wass

Albert Könyvtár Múzeum és Közművelődési Központ, mint közgyűjteményi és
közművelődési intézmény. A mostani alapító okiratának a Wass Albert Könyvtárnak
és Közművelődési Központnak szerepel a Csobánc Művelődési Központ, mint
közművelődési feladatot ellátó tevékenységi hely. Természetesen ezt később
módosítani kell.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

43/2007.(XII.21.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a helyi közművelődésről szóló rendelet-
tervezetet elfogadja, és 43/2007. (XII.21) Kt.
rendeletei közé iktatja.
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10) Közművelődési feladatellátás átszervezése
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A határozati javaslatok részben elvi kérdést
tartalmaznak. Az átszervezést meg kell küldeniük az Oktatási és Kulturális
Minisztériumhoz, melynek véleményét a Képviselő-testületnek jogában áll nem
figyelembe venni, de a Képviselő-testület tagjaival ismertetni kell a minisztérium
ezzel kapcsolatos döntését. Felkéri Tóth Máriát, hogy a levél tartalmát olvassa fel.

Tóth Mária Oktatási referens: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium

Közművelődési Főosztályától kérték meg a szakmai véleményt, melyet meg is
kaptak. „A tapolcai Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ
átszervezése ügyében küldött, véleményünket kérő levelére – a Könyvtári Osztállyal
történt egyeztetésünk alapján – válaszolva, kérem, engedje meg, hogy a
következőkről tájékoztassam. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény megadja a lehetőségét
annak, hogy gazdasági társasággal kötött közművelődési megállapodás keretében
teljesítse az önkormányzat a közművelődési intézménybiztosítási kötelezettségét.
Ezért, amennyiben továbbra is adottak lesznek azok a személyi, tárgyi, anyagi
feltételek, amelyek eddig a közművelődési tevékenységek megvalósulása számára
Tapolcán eddig rendelkezésre álltak, akkor el tudjuk fogadni az alpolgármesteri
előterjesztésben ismertetett átszervezési javaslatot. Az alapító okirat tervezetével
kapcsolatosan azonban szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy bár a szakfeladat
szerinti besorolás és a TEAOR szám fontos, ez szakmailag nem tekinthető a
könyvtári alaptevékenység pontos megfogalmazásának, ezért kérjük, vegyék

figyelembe az említett törvény 55.§-át, amely a nyilvános könyvtárak alapfeladatait
határozza meg. Hivatkozzanak a törvényre, illetve a törvénynek megfelelően idézzék
be az ellátandó alapfeladatokat. A közművelődési megállapodásukat pedig a
„Kötelező adatok közművelődési megállapodás megkötéséhez” című, levelükhöz csatolt
dokumentum tartalma szerint ki kell egészíteni. Várjuk szíves tájékoztatásukat - a
hitelesített jegyzőkönyv-kivonat (amelyből kiderül, hogy véleményünket a testület
megismerte) és a tárgyban meghozott határozatok, elfogadott dokumentumok
másolatának megküldésével – az önkormányzati döntésről. Kérjük továbbá, hogy a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratát küldjék meg a Könyvtári
Intézetnek (Budavári palota „F” épület, 1827) is, hogy a nyilvános könyvtárak
jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Kormányrendelet alapján
módosíthassák a könyvtár adatait. Reméljük, hogy a közművelődési feladatellátás
mostani átszervezése javára válik a városban e téren folytatott tevékenységeknek, a
2001-ben lefolytatott szakfelügyeleti vizsgálatunkkor megállapítottakhoz képest

fejlődést eredményez a tervezett önkormányzati döntés.”
Szeretné a Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okirat módosítását megtenni, a
levél kérte, hogy idézzék a könyvtári alaptevékenység 910100 TEÁOR számát , ez az
alapító okirat 4. pontjában található. A bizottsági üléseken volt egy módosító
javaslata, melyet szintén kér, hogy fogadjon el a Képviselő-testület. A szakágazati
TEÁOR számokat be kell tenni. Az alaptevékenységek a következők: b)
gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrizi, gondozza, és rendelkezésre
bocsátja; c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer
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dokumentumairól és szolgáltatásairól; d) biztosítja más könyvtárak állományainak és
szolgáltatásainak elérésért; e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum és
információcserében. Telefonon történt egyeztetés alapján a közművelődési
megállapodás 8. pontját kérte, mely azt taglalja, hogy a közművelődéi feladatok
szakszerű ellátása érdekében megfelelő szakembereket biztosítsa a Kft. A 2. számú
melléklete a közművelődési megállapodásnak tartalmazza a megfelelő végzettséget
igazoló dokumentációkat. A Kjt. , a 150/1992. évi Kormányrendelet, illetve a
21/1993. évi MKM rendelet tartalmazzza a közművelődési intézményekben
foglalkoztatott közművelődési szakembereknek végzettségét. A 8. pontot a
következőképpen szeretné módosítani: A feladatellátó vállalja, hogy az átadott
közművelődési feladat szakszerű ellátására az alaptevékenységének megfelelően
kellő szakembereket biztosít. Kérték még, hogy pontosítsák a létszámot. Most két fő
közművelődési szakember van, akik a 21/1993. évi AMKM rendeletben
meghatározott képzési feltételekkel rendelkeznek.

Sólyom Károly alpolgármester: Ezzel a kiegészítéssel így eleget tudnak tenni az
Oktatási Minisztérium által megfogalmazott intelmeknek. Úgy gondolja, ezek az
elvárások teljesíthetőek. Ezt a levelet nem ismerte egyik bizottság sem, mivel a levél
tegnap délután érkezett. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Nincs oka feltételezni, hogy amennyiben az előterjesztés
által felvázolt formában fogja megoldani a város a közművelődési feladatait, az nem
fog olyan szinten működni, mint amilyen szinten jelen pillanatban is működik. Az a
mondat, hogy „bár rövid volt az idő, de fel kellett ismerni, hogy az alapfeladatok
tisztázása után az átszervezés újragondolása szükséges, és nem szabad hagyni, hogy
egy rossz struktúrát kövessenek”, ez magáért beszél. Annak idején, amikor
meghozták az éppen most megváltoztatni kívánt döntésüket, akkor valószínűleg
nem kellő áttekintéssel tették. Szeptemberben szembesültek azzal, hogy milyen
alapfeladatokat kell ellátni az egyes intézményeknek. Innentől kezdve máshol kell
keresni a változtatás szükségességének okát.

Dr. Imre László jegyző: Az előző napirendi pontnál jelezte, hogy milyen folyamat
részesei. Úgy gondolja, hogy sem a Képviselő-testület, sem a Képviselő-testület
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döntéseit előkészítő hivatal nem hibázott, vagy mulasztott. Az élet diktálta azt, hogy
egy döntésből más döntések is következnek. Intézményeit kénytelen volt átadni
megyei működtetésbe, és a korábban átgondolt rendszert kellett egy új pályára
helyezni. Örül, hogy képviselő Úr megerősíti őket abban, hogy nem látták az
átszervezés ellenére sem, hogy ez sérült volna. Ez a garanciája, hogy ugyanazokkal a
szakemberekkel lássa majd el a Kft. is ezt a feladatot, amit ellátott a
Wass Albert Könyvtár és Múzeum, illetve korábban ellátott a Szász Márton ÁMK.
Hosszú távon a szervezet működését kell a leghatékonyabban, a legjobban
megalapozni. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Tapolcai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. könyvelőjével és az önkormányzat könyvvizsgálójával korábban már
megkezdődtek az egyeztetések. Ezek olyan tényeket tártak a vezetés elé, melyek azt
feltételezték, hogy ebben a rendszerben a feladatellátást hatékonyabban lehet
gazdaságilag folytatni, és a szakmai működés nem lesz veszélyeztetve. Felhívja a
testület figyelmét arra, hogy személyekről is dönt a testület, hiszen a korábban

közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók kerülnek át a munka törvénykönyv
hatálya alá, a Kft. ügyvezető igazgatója lesz a munkáltatójuk. Az előterjesztés
lényeges része, hogy amennyiben a Képviselő-testület kimondja, hogy ezen dolgozók
a szerzett jogaikkal együtt kerülnek át a munka törvénykönyv hatálya alá. Ez azt
jelenti, hogy minden megszerzett joguk, besorolásuk a továbbiakban is megilleti őket
mindaddig, amíg ezt a feladatot a Kft. keretein belül látják el. Az az elképzelése az
előterjesztés előkészítőinek, hogy a javasolt működtetési formában ez a feladat jobb,
vagy fejlődő szakmai színvonalon, biztonságos gazdasági működtetés mellett tud
majd megvalósulni.

Lévai József képviselő: Új körülményekre hívta fel figyelmüket Jegyző Úr,
mégpedig arra, hogy egy régóta folyó előkészítő munkának az eredménye ez az
előterjesztés. Nem látja a munka végeredményét az előterjesztésben. Az előkészítő
munka során számba lett-e véve az a variáció, hogy a közművelődést esetleg egy
önálló intézmény keretében oldják meg?

Sólyom Károly alpolgármester: Ez a gondolat is felmerült a szeptemberi döntés
előtt. Úgy látják, hogy gazdasági társulási formában gazdaságosabban
működtethető, hiszen a rendezvények szétszórtsága térben és időben, a túlóra és a
pihenőidő kiadása közalkalmazotti kategóriában nagyon nehezen kezelhető. Ezeket
megvizsgálva úgy döntöttek, hogy intézményt semmiképpen nem kívánnak
létrehozni.

Bozsoki Lajos képviselő: Az 1. számú melléklet adatokat és számokat is tartalmaz.
Az I. fejezet után úgy van megfogalmazva, hogy az önkormányzati támogatás
összege. Úgy gondolja, hogy itt egy díjról van szó, az önkormányzat egy szolgáltatást
vásárol. Szerencsésebbnek tartaná ezt a szolgáltatás tervezett díjának nevezni. A
melléklet tartalmazza a közművelődési feladatokat. Úgy gondolja, hogy a
feladatellátásnak vannak tárgyi feltételei is. Nem látja a mellékletből, hogy a
szolgáltatást átvevő Kft. az üzemeltetést is át fogja venni az összes teherrel együtt?
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Sólyom Károly alpolgármester: Az előterjesztés elkészítésekor ezt is meg kellett
küldeni a minisztérium felé, amelyben rögzítésre kerültek a tavaly elfogadott
számok. A közművelődési rendeletükben utaltak rá, hogy a mindenkori költségvetés
függvényében biztosítja Tapolca Város Önkormányzata a közművelődés
feladatellátásának forrásait. Mivel nincsen 2008-as költségvetésük, így ezek tervezett
számok.

Dr. Imre László jegyző: A bizottsági ülésen is felvetődött ez a kérdés. A jelenleg a
megállapodás mögé csatolt valamennyi melléklet tájékoztató jellegű, a minisztérium
kérte. Az elmúlt évek működési rendjét kívánta felmérni, hogy milyen szakmai
munka folyt, és kb. milyen pénzügyi fedezet kellett, milyen költségvetés
felhasználásával történtek a feladatok ellátása. Amennyiben a Képviselő-testület az
előterjesztést elfogadja, és az átszervezésről dönt, a 2008. évi költségvetési rendelet
tárgyalásakor pontosan meg fogja határozni a feladatokat, forrásokat fog hozzá

rendelni. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ez évi költségvetési rendelet
megalkotásánál is figyelemmel kellett arra lenni, hogy az EU-s normák szerint az a
pénzeszköz, amit a csarnoknak biztosít a Képviselő-testület, azt támogatásként
kellett megjelenítenie, és a Pénzügyminisztérium mellett működő, támogatásokat
vizsgáló iroda részére meg kellett küldeni. Jövő év márciusáig el is kell számolni,
hogy a költségvetésből erre a feladatra mekkora összeget fordítottak.

Koppányi Ferenc képviselő: A Kft. eddig is végzett közművelődési feladatokat,
hiszen a mozi hozzá tartozott. Egy cégben összpontosul a város összes olyan
mozgósító szervezete. Nagy valószínűséggel ezek egymást segíteni fogják.

Lévai József képviselő: Ez egy fajsúlyos kérdés, reméli, nem megint három hónapra
döntik el, hogy milyen formában működtessék. Ismerik azokat a fogalmakat, hogy
előzetes kötelezettségvállalás. Konkrét összegek szerepelnek, és a Képviselő-testület
ennek tudatában láthatja el a feladatot, akkor nyugodtan mondhatják, hogy a

Képviselő-testület a következő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal. Ezen
feladatok ellátásáért a Kft-nek támogatást fog nyújtani. Egy gazdasági társaság
működéséért felelősek. Amikor a Kft-nek feladatot adnak át, meg kell nézni, hogy
ezeket a feladatokat el tudja-e látni.

Sólyom Károly alpolgármester: Előterjesztőként azt javasolta – Polgármester Úr
nevében is -, hogy nem alternatívák, hanem egy megoldási lehetőséget biztosítanak.

Dr. Imre László jegyző: Az 1. számú melléklet, milyen számokat tartalmaz, a
minisztérium a korábbi anyag megküldésénél ilyen adatokat, ilyen számokat nem
kért tőlük. Azt kérte, hogy tervezet formájában mutassák be, hogy kb. milyen
költségvetés mellett milyen feladatokat fog ellátni majdan ez az új intézmény. A
Képviselő-testület ennek a szerkezetét fogadja el.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra

teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

299/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 89. § (1)
bekezdése értelmében a feladatok célszerűbb
megszervezése és ellátása érdekében
fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár,
Múzeum és Közművelődési Központ
átszervezését rendeli el.
Ennek keretében foglaltak alapján átszervezi:
Wass Albert Könyvtár, Múzeum és
Közművelődési Központ (könyvtári, múzeumi
és közművelődési feladatokat ellátó intézmény)
Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.

elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként
működő intézményt.
Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti
szerve:
Tapolca Város Önkormányzata
A átszervezésre kerülő intézményből kiválik a
közművelődési feladatellátás, ennél fogva a
könyvtári és múzeumi feladatokat ellátó
intézmény neve:
Wass Albert Könyvtár és Múzeum
Székhely: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.

Határidő: 2008. február 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

300/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2008. február 1. napjától Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft–vel kötendő
közművelődési megállapodással látja el a
közművelődési feladatait. A közművelődési
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megállapodás a határozat mellékletét képezi,
melyet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogad.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a közművelődési megállapodás
megkötésére.

Határidő: 2008. február 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

301/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy a
költségvetésébe beépíti a közművelődési

feladatellátás költségeit.
A Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
vállalja, hogy 2008. február 1. napjától a Tamási
Áron Művelődési Központban és a Csobánc
Művelődési Házban valamennyi dolgozó
továbbfoglalkoztatását az átvételkor garantálja,
meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt.

Határidő: 2008. február 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

302/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
alapító okiratát azon módosítással, hogy az
intézmény alaptevékenysége 910100 Könyvtári,

levéltári tevékenység, valamint az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Közművelődési
Főosztálynak véleményében megfogalmazott
kiegészítésekkel a melléklet szerinti formában
és tartalommal elfogadja.
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Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2008. február 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

303/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a Tapolca Városi
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft alapító okiratát
(Társasági szerződését) a melléklet szerinti

formában és tartalommal a taggyűlés elé terjessze
be és az elfogadott társasági szerződést a
cégbíróságra módosítás céljából küldje meg.

Határidő: 2008. február 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

304/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, és az érintett intézmények
vezetőit, az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére

Határidő: 2008. február 01.

Felelős: polgármester

Sólyom Károly alpolgármester 10.00 órakor szünetet rendel el.

SZÜNET
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A Képviselő-testület 10.25 órakor 15 fővel folyatja tovább ülését, Bozsoki Lajos
képviselő az üléstermet elhagyta.

11) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatorna beruházás
forrástábla módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Augusztusban fogadták el a most még érvényes
forrástáblát, amelynek következtében a szükséges pótmunkák elvégzésére adtak be
forrásigényt. A pótmunkák elvégzése meg is történt, meg is kapták a céltámogatást,
viszont a címzett és céltámogatási rendszerekről szóló törvény nem enged több
forrást igénybe venni, mint az eredeti támogatási arány, így az 5.631.360.- forinttal
szemben 3.288.000.- forintot tudnak elismert pótmunkaként lehívni. Ez eredményezi
azt, hogy módosítani kell a forrástáblát. A kimaradó részt – tekintettel arra, hogy az
egyéb támogatási elemek nem változhatnak, csak a saját forrás terhére – részben a
hitel fedezte. A hitelkeret így sem lett felhasználva, mivel a beruházás összességében
olcsóbb, mint a tervezett. Ennek fedezetére a hitelkeretből használható fel a
4.932.000.- Ft. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

305/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca III. ütem szennyvízcsatorna
hálózatának megépítését kiemelt beruházásként
kezelte.
Egyetért azzal, hogy a beruházás során felmerült
pótmunkák elvégzése szükséges volt, amelynek a
felmérési napló alapján elkészült költségvetése

8.220.000,- Ft, amelyből Céltámogatásként
3.288.000,- Ft támogatás az Önkormányzati és
Településfejlesztési Miniszter engedélyezésével
lehívható. Egyetért továbbá azzal, hogy a
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pótmunka önrészének megfelelő összeg
(4.932.000,- Ft) a rendelkezésre álló hitelkeretből
felhasználható. Felhatalmazza a város
polgármesterét a szerződés módosításával
kapcsolatos intézkedések megtételére.

A bruttó 339.623.990,- Ft összköltségű beruházás
forrásai a következők:
A módosítás következtében a 135.849.600,- Ft
céltámogatás és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás
után fennmaradó összeg forrása 82.376.053,- Ft saját
erő és 100.620.000,- Ft lakossági hozzájárulás.
Egyúttal a 214/2007. (VIII. 02.) Kt. határozatát az
abban foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

12) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatorna beruházásra
jóváhagyott céltámogatás maradványról lemondás
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Mivel a beruházás alacsonyabb költségen valósult
meg, a támogatási összegről le kell mondaniuk. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

306/2007. (XII.20.) 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,
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1. sz. melléklet, 52. sor) fel nem használt 3.737.200,-
Ft előirányzatáról, a beruházás alacsonyabb
költsége miatt lemond.

Egyúttal a 215/2007. (VIII.02.) Kt. határozatát
visszavonja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

13) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt
teljesítmény-célok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

Dr. Imre László jegyző: Minden évben a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
felhatalmazása alapján a Képviselő-testület kell meghatározni azon általános célokat,
amelyek alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója munkakörökre lebontva
meghatározza a teljesítménycélokat, mely alapján majd az év végén értékeli az egyes
köztisztviselőket. Az elmúlt években megfogalmazták azokat a javaslatokat a
Képviselő-testület felé, amely célok teljes körűen átfogják a köztisztviselői munka
részét, ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni

szíveskedjenek. Az Ügyrendi Bizottság ülésén elhangzott egy javaslat, mely szerint a
határozati javaslat második bekezdésében a Ciklusprogram elnevezés helyett a
Stratégiai Program elnevezés kerüljön befogadásra. Előterjesztőként a javaslattal
egyetért. Ezzel a módosítással kéri a határozati javaslat elfogadását.

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a kiegészítéssel 4 igen szavazattal
támogatja az előterjesztést.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

307/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
tekintetében 2008. évre a következő kiemelt
teljesítménycélokat állapítja meg:

 Az Önkormányzat Stratégiai programjában
meghatározott gazdasági céljainak, éves
költségvetési irányelveinek való megfelelés,
kötelező feladatainak ellátásáról való
gondoskodás, az önkormányzati beruházások,
fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek,
pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása,
a célok törvényes és gazdaságos megvalósítása.

 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény alapelveinek betartása, valamint a
vonatkozó szakmai szabályok figyelembe
vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása,
fegyelmezett kiszolgálása, az ügyintézés során
a határidők pontos betartása.

 Az önkormányzati források gyarapításának
elősegítése, racionális felhasználása és a
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb
felhasználásának megvalósítása.

 A Képviselő-testület és szervei munkájának
szakszerű előkészítése, eredményességének

elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása,
ellenőrzése.

 A hatósági és önkormányzati munka
színvonalának folyamatos javítása, fejlesztése
önképzéssel, ellenőrzéssel, a minőségirányítási
rendszer működtetésével.

Határidő: 2008. február 28.
Felelős: jegyző

14) Zenés Színházért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A kérelem 100.000.- forint értékű támogatás
átsorolásáról érkezett, amely a Kacsó Pongrác: János vitéz című előadására
fordítódott volna, ezt a főszereplő betegsége miatt nem tudták megvalósítani, és
ezért lett egy más kantáta, a Betlehemi csillag, melynek nagyon nagy sikere volt.
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Halápiné Kálmán Katalin vezető azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy
járuljanak hozzá, hogy 100.000.- forintot ehhez a kantátához felhasználhasson. Úgy
gondolja, ennek nincsen akadálya. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

308/2007. (XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete engedélyezi, hogy a Zenés Színházért
Alapítvány a 26/2007. (VII.02.) Kt. rendeletével
megítélt 100.000,- Ft összegű támogatást a
Betlehemi csillag üzenete című kantátához
felhasználhassa.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

15) Pályázat benyújtása a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a
„Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására” kiírt KDOP-2007-
5.1.1./2F kódszámú felhívásra, valamint tájékoztató regionális fejlesztési
pályázatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadót, ismertesse az előterjesztést.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában a főépületen magas-tető építését, energiatakarékos nyílászárók beépítését,

a homlokzatok hőszigetelését, az épület projektarányos akadály-mentesítését, az
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oktatás minőségi feltételeinek javítását, tartalom- és eszközfejlesztés mellett. Ennek
bruttó összege bruttó 275.483.871.- Ft, ehhez a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében „Közoktatási
Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt, KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú
pályázati felhívásra bruttó 247.900.000 Ft, támogatást kívánnak elnyerni. Ez úgy
oszlana meg két évre, hogy 2008. évre bruttó 8.275.161 Ft, míg 2009 évre bruttó
19.308.710 Ft lenne az összeg. Ez egy kétfordulós pályázat, melynek elbírálása
valószínűleg márciusban fog megtörténni. Akik az első fordulóban sikerrel
szerepelnek, azoknak nagy esélyük van arra, hogy véglegesen nyernek. A hivatal és
az iskola között szoros az együttműködés. A pályázat beadási határideje december
28. A támogatása folyamatban van a kerékpárút pályázatnak, a Tapolca-Diszel II.
szakaszának.

Sólyom Károly alpolgármester az üléstermet elhagyja, Marton József alpolgármester veszi át
az ülés vezetését. A Képviselő-testület 14 fővel folytatja tovább munkáját.

Marton József alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a módosított határozati javaslatokat egyhangúlag támogatja.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosított határozatokat.

Marton József alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal

kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Marton József alpolgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.

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

309/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a főépületen
magas-tető építését, energiatakarékos nyílászárók
beépítését, a homlokzatok hőszigetelését, az
épület projektarányos akadály-mentesítését, az
oktatás minőségi feltételeinek javítását, tartalom-
és eszközfejlesztést. Egyetért azzal, hogy a
fejlesztés 2008-2009 években történjen meg a
Tapolca, 3437/47 hrsz.-ú ingatlanon bruttó
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275.483.871 Ft, azaz Kettőszázhetvenötmillió-
négyszáznyolcvanháromezer-nyolszázhetvenegy
forint beruházási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A Kazinczy Ferenc Általános Iskola
energiatakarékos felújítása, infrastruktúra és
eszközfejlesztés az oktatási feltételek minőségi
javítására „címmel a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében „Közoktatási
Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt,
KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú pályázati

felhívásra bruttó 247.900.000 Ft, azaz bruttó
Kettőszáznegyvenhétmillió- kilencszázezer forint
összegű támogatás elnyerésére.

A bruttó 27.583.871 Ft, azaz Huszonhétmillió-
ötszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetvenegy
forint összegű saját erőből 2008 évre bruttó
8.275.161 Ft, azaz Nyolcmillió-
kettőszázhetvenötezer-százhatvanegy forint
összegre, míg 2009 évre bruttó 19.308.710 Ft, azaz
Tizenkilencmillió- háromszáznyolcezer-
hétszáztíz forint összegre előzetes kötelezettséget
vállal.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-

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

Határidő: 2008. január 28., illetve
folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

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

310/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a főépületen
magas-tető építését, energiatakarékos nyílászárók
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beépítését, a homlokzatok hőszigetelését, az
épület projektarányos akadály-mentesítését, az
oktatás minőségi feltételeinek javítását, tartalom-
és eszközfejlesztést. Egyetért azzal, hogy a
fejlesztés 2008-2009 években történjen meg a
Tapolca, 3437/47 hrsz.-ú ingatlanon bruttó
275.483.871 Ft, azaz Kettőszázhetvenötmillió-
négyszáznyolcvanháromezer-nyolszázhetvenegy
forint beruházási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A Kazinczy Ferenc Általános Iskola
energiatakarékos felújítása, infrastruktúra és

eszközfejlesztés az oktatási feltételek minőségi
javítására ”címmel a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli
Operatív Program keretében „Közoktatási
Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt,
KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú pályázati
felhívásra bruttó 247.900.000 Ft, azaz bruttó
Kettőszáznegyvenhétmillió- kilencszázezer forint
összegű támogatás elnyerésére.

A szükséges, bruttó 27.583.871 Ft, azaz
Huszonhétmillió- ötszáznyolcvanháromezer-
nyolcszázhetvenegy forint összegű saját erőre
2008 és 2009 évekre előzetes kötelezettséget vállal
a határozat részét képező forrástábla szerint.

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 8.275.000 Ft, azaz
Nyolcmillió-kettőszázhetvenötezer forint
összegre, ebből 2008 évre 2.482.500 Ft azaz
Kétmillió- négyszáznyolcvankettőezer-ötszáz
forint, 2009 évre 5.792.500 Ft, azaz Ötmillió-
hétszázkilencvenkettőezer-ötszáz forint
támogatás elnyerésére a határozat részét képező
forrástábla szerint.
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Forrástábla

2008. év (Ft) 2009. év (Ft) Összesen (Ft)

Pályázati támogatás KDOP-2007-5.1.1/2F
74.370.000 173.530.000 247.900.000

Tapolca Város
Önkormányzatának
költségvetéséből 5.792.661 13.516.210 19.308.871Saját

forrás
Veszprém Megyei
Önkormányzat PÖKK 2.482.500 5.792.500 8.275.000

Összesen 82.645.161 192.838.710 275.483.871

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

Határidő: 2008. január 28., illetve
folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző

VEGYES ÜGYEK

1) MB Balaton Kft. ajánlata
Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Marton József alpolgármester: Az MB Balaton Kft. ajánlatot tesz a laktanya
területének déli részének nyugati részén garázsépületek bérbevételére 120.000.- Ft +
ÁFA/hónap összegben. Kérdezi Kiss Zsoltot, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kíván-e kiegészítést tenni?

Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: A szóban forgó területet megtekintették. A
céljaik a helyi járatos és az különjárati gépjárműveik parkolására szolgálna, illetve
kisebb javításokra.

Sólyom Károly alpolgármester az ülésre megérkezik a Képviselő-testület 15 fővel folytatja
tovább munkáját.

Marton József alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Lévai József képviselő: Örül neki, hogy elkezdődött a konkrét hasznosítása ezeknek
a területeknek. A gazdasági társaság vezetőjét kérdezi, hogy autóbuszokat hosszú
távra kívánt telephelyeztetni. Kérdezi, hogy milyen hosszú távra?

Kiss Zsolt MB Balaton Kft. igazgatója: A cég székhelye Szigligeten van.

Marton József alpolgármester: Nyilvánvaló, hogy a cég Tapolcára hozza központját,
és ezzel bizonyos fokú adóbevételre is szert tesz a város.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Marton József alpolgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.

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

311/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete köszönettel fogadja az MB Balaton
Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság ajánlatát.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a határozat mellékletét képező

térképvázlaton körülhatárolt ingatlanrészre a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.
20.) Kt. rendelet szabályozását és a rendezési,
szabályozási irányelveket figyelembe véve,
Tapolca Város Önkormányzata és az MB Balaton
Kft. érdekeit egyaránt szolgáló bérleti szerződést
kössön.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sólyom Károly alpolgármester az ülés vezetését átveszi.

2) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása ingatlanvásárlásához
kapcsolódó kötelezettségvállalás módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy a Képviselő-testületi ülés közben
kereste meg őket a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás elnök asszonya.
Szeptemberben döntött arról a Képviselő-testület, hogy a kistérségi társulás által
megvásárolni kívánt Tapolca, Nyárfa utca 5. szám alatti épület megvásárlásához 20
éves időtartamra 797.000.- forint összegben kezességet vállal az önkormányzat.
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Időközben a bank ezt a szerződést nem írta alá, mert a bank számára kéri, hogy
nemcsak a 797.000.- forint, hanem úgy kéri megbontani, hogy 797.000.- forint tőke, és
ennek kamatai. Ehhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását azzal a jó szándékú
nyilatkozattal együtt, amit elnök asszonnyal megbeszélt, hogy hasonló
rugalmasságot és szolidaritást várnak el a hulladékkezelő telep ügyében, amelyben
vannak vitái elnök asszonnyal. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Presits Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy jó ez nekik, ha itt van?

Sólyom Károly alpolgármester: Igen, jó nekik, nem rosszabb.

Presits Ferenc képviselő: Egy kistérségi tárgyaláson felmerült, hogy ezt a pénzt
másra is hasznosabban el lehetne költeni.

Sólyom Károly alpolgármester: Amiért a kistérségi társulás létrejött, elsősorban arra
használhatja fel a forrásait, amelyek benne vannak a kistérségi szerződésben, többek
között a működés feltételeinek javítása kistérségi cél lehet, melyhez központi forrást
is biztosítanak, másik része pedig a saját erő vagy a hitel. Jegyző Urat kéri, hogy
sürgősséggel küldjék meg a szerződést a kistérség felé.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

312/2007.(XII.20.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete tudomásul veszi, hogy a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása (8300
Tapolca, Kossuth u. 2.) a Tapolca, Nyárfa utca 5.
szám alatti irodaház elnevezésű ingatlant
megvásárolja, és húsz éves időtartamra 797.000.-
Ft, azaz Hétszázkilencvenhétezer forint tőke és

járulékainak megfelelő összegben kezességet vállal
a tervezett megvásárlásához azzal a feltétellel,
hogy Tapolca Város Önkormányzata arányos
1/33 tulajdoni hányadot szerez az ingatlanban.

A 2008-2027. időszak költségvetési rendeleteknél
a kötelezettségvállalást figyelembe veszi.
Egyúttal a 252/2007.(IX.28.) Kt. határozatát az
abban foglaltakkal együtt visszavonja.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A piaccal kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-
testület döntött arról, hogy az előszerződést Polgármester Úr kösse meg, amelyet zárt
ülés keretében novemberben tárgyaltak. Tekintettel arra, hogy olyan körülmények
merültek fel, amely arra kényszerítette Polgármester Urat, hogy nem biztos, hogy
minden információ birtokába juttatták őket a leendő befektetők, ezért Polgármester
Úr úgy döntött, hogy addig, amíg a körülményeket nem tisztázzák, és a felmerült
esetleges elhallgatott információk tisztázásra nem kerülnek. Az előszerződést
Polgármester Úr nem írta alá. A tárgyalások tovább folynak. Ha az információk
tisztázásra kerültek, akkor a következő Képviselő-testületi ülésen erről tájékoztatás
születik, és talán az eredményéről is.

Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a Tapolcai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
tevékenységének belső ellenőrzését megismerte, és azt elfogadta.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Vörös Béla képviselő: A laktanyával kapcsolatban elmondja, hogy korábban
beszéltek a hasznosításáról, de ilyen formában, hogy időlegesen részlegesen kiadják,
az utóbbi hónapokban merült fel. Javasolja, hogy minél jobban tudjanak kijönni
gazdaságilag és pénzügyileg, érdemes lenne egy olyan koncepciót kidolgozni, hogy

mely területeket hogyan lehetne szabályozva kiadni.

Sólyom Károly alpolgármester: Nagyon nehéz egységes irányelveket meghatározni.
Lehetnek eltérő döntési mechanizmusok egy-egy területnél, amikor azt mondják,
hogy lehet hogy nem is kérnek bérleti díjat, mert olyan létszámú munkaerőt hoz ide,
hogy nekik ez sokkal jobban megérné. Körültekintően kell az egységes elveket
megfogalmazni. Egyetért a területileg történő elhatárolással. A koncepciót, hogy mit
hova szeretnének tenni, abban tudnak előzetesen konzultálni.

Vörös Béla képviselő: Az internetes beruházói portálokon megjelent-e már Tapolca
város, mint lehetőség a beruházók felé?

Sólyom Károly alpolgármester: Még nem jelent meg.

Dr. Imre László jegyző: Jelen pillanatban folyik a rendezési terv kidolgozása. A

rendezési terv módosulhat úgy, hogy bizonyos tevékenységeket nem, vagy csak
részben tud befogadni, és így gyakorlatilag tévesen tudják tájékoztatni a
közvéleményt. Ha ezzel a munkával elkészülnek, erre is sor kerül.
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Sólyom Károly alpolgármester: Érdeklődés szintjén el tudják mondani, hogy áll a
rendezési terv.

Szatmári Jánosné képviselő: 2007. februárjában adott be egy helyi adóról szóló
rendelet módosítást, és a testület elfogadta a költségvetést, és Polgármester Úr egy
olyan tájékoztatást adott neki, hogy ezt módosítást nem tudta befogadni a Képviselő-
testület. Ismételten kéri, hogy a helyi adókról szóló 9/2004. Kt. rendeletének
módosításakor az indítványa napirendre kerüljön. Az adókedvezményt továbbra is
szeretné a garázsokra kérni. Szóban és írásban is be fogja ezt terjeszteni.

Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja képviselő asszonyt, hogy az
országgyűlés elfogadta az új ingatlanadóról szóló törvényt, aminek vannak
önkormányzatra ható elemei is, melyek 2009-től lesznek érvényben. Ha bármit is
módosítanak, nem árt, ha ezeket az elemeket figyelembe veszik.

Lévai József képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Polgármester Úr
megbízásából Gyenesdiáson részt vett a LEADER Akciócsoport ülésén. Az elnök ott
tájékoztatta a megjelenteket, hogy első körben a pályázaton tovább tudott menni az
akciócsoport. Ennek alkalmából megalakult egy húszfős munkacsoport, melynek az
lesz a feladata, hogy akciótervét kidolgozza a LEADER közösségnek. 1,3 milliárd
forintos forrás előteremtésére ad lehetőséget.

Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az
Általános Igazgatási Iroda vezetőjével, a kórház főigazgatójával és gazdasági
igazgatójával a kórházban bejárást tartottak. A munkák nagyon jól haladnak.
Főigazgató Úr tájékoztatása szerint január közepére át fog költözni a rendelőintézet a
kórház épületébe, melyet egy hétvége alatt kell megoldaniuk.

Lévai József képviselő: Visszatérve arra, hogy egy képviselő januárba benyújtott egy

indítványt, és a mai napig arra se méltatták, hogy tárgyalják, ez elgondolkodtató,
melyen változtatni kellene.

Dr. Imre László jegyző: Emlékezete szerint képviselő asszony az indítványát
megfogalmazta, azt követő testületi ülésen Polgármester Úr válaszolt – a
jegyzőkönyv tartalmazza – az indítványra. Ekkor képviselő asszony elfogadta, hogy
a napirendet a Képviselő-testület későbbi időpontban, a jogszabályi változásokat is
figyelembe véve napirendre fogja tűzni, és erről a szándékáról az önkormányzat nem
tett le.

Sólyom Károly alpolgármester: Megkereste önkormányzatukat az OEP megyei
vezetője, Dr. Medgyasszai Melinda főorvos asszony, aki örömmel tájékoztatta őket
arról, hogy a megszűnő Arany János utcai irodájukból az ügyfélellátást a
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság. Ennek kapcsán a helyi sajtóban egy hirdetést meg is
jelentettek. A Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjétől, dr.

Gelencsér József Úrtól kaptak egy levelet, aki kifejezi köszönetét a Képviselő-testület
tagjainak az ez évi munkájáért, köszöni a hivatal dolgozóinak, hogy közreműködtek
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a közigazgatási szolgáltatások minőségi fejlesztésben. Holnap 17.00 órakor lesz a
Városháza előtt a Mindenki karácsonya ünnepség, kéri képviselő társait, hogy
amennyiben idejük engedi, próbáljanak meg minél többen ott lenni a rendezvényen.
Családi karácsony címmel december 23-án is rendezvény megtartására kerül sor a
csarnokban. A belépés díjtalan. Az elmúlt időszakban sok olyan megkeresés érkezett
a választókörzetből, amely arra sugallta őt is, hogy január-február hónapban minden
képviselő fogadóórát tartson. Sok információ nincs kint az embereknél. Amennyiben
szükséges, polgármester, alpolgármesterek vagy a hivatal dolgozói is a segítségükre
lesznek. Áldott, kegyelemteljes ünnepeket, és boldog új esztendőt kíván.

Szatmári Jánosné képviselő: Szeretne köszönetet mondani azért a szép könyvért,
amit a testület megkapott, további sok sikert kívánnak Hangodi László munkájához.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Sólyom Károly alpolgármester

megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 11.10 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János polgármester nevében:

Sólyom Károly Dr. Imre László
alpolgármester jegyző


