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

Ügyiratszám: 1/163-46/2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. november
25-én (péntek) 8.15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Vajda Attila képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Varga Béláné 
közoktatási referens, dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási
Csoportvezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Dénes Emil Adócsoport 
vezető, Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Irodavezető, Gyarmati Tamás főépítész, Parapatics Tamás 
pályázati csoportvezető, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető,  

Benczik Zsolt Tapolcai Járási Hivatalvezető, Szabó Csaba Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási igazgatója, dr. Tér
Katalin ügyvéd, Szollár Gyula Széchenyi István Baptista
Középiskola igazgatója, Takácsné Szántó Mónika Balatonfüredi
Tankerületi Központ gazdasági vezetője, Ujhegyi Viktória 
Balatonfüredi Tankerületi Központ képviseletében, dr. Gulyás
Edina Veszprémi Tankerületi Központ jogi referense, Horváth
Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetője, dr. Vidosa Károlyné 
kérelmező, Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány 
Kuratóriumának elnöke, Bajner Imre Tapolcai Bárdos Lajos Ált.
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Isk. igazgatója, Stolár Mihály Szász Márton Általános Iskola
intézményvezetője, Sándor Péter Balaton Világörökségéért 
Alapítvány elnöke, Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető 
igazgatója, Böröndy Tamás Tourinform Irodavezető, Fazekas 
Róbert településtervező cég ügyvezetője, Szijártó János Tapolcai 
Média Kft. ügyvezető igazgatója, Tapolcai Városi Televízió 
munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással javasolja 
elfogadni, hogy a vegyes ügyek keretébe a „Tájékoztató a Balaton-felvidéki Kultúrtáj
világörökségi várományos helyszíneiről és az aktuális feladatokról”, valamint a „Tájékoztató
a tapolcai szakképzés helyzetéről” című előterjesztéseket vegyék fel. Javaslatát
szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:

162/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
azzal a módosítással fogadja el, hogy a vegyes ügyek keretébe
a „Tájékoztató a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi
várományos helyszíneiről és az aktuális feladatokról”, valamint a
„Tájékoztató a tapolcai szakképzés helyzetéről” című 
előterjesztéseket felveszi, s a napirendi pontokat a következő 
sorrendben tárgyalja.

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) Tájékoztató a tapolcai szakképzés helyzetéről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, 
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
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4) Tájékoztató a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi
várományos helyszíneiről és az aktuális feladatokról 
Előterjesztő: Lévai József alpolgármester  

5) A köznevelési intézmények működtetői feladatainak 
átadására vonatkozó megállapodások és szerződések 
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

6) Stolár Mihály Ferenc intézményvezetői megbízásának 
véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

7) Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 9/2015. (III.30.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

8) Tapolca Város Településrendezési Eszközei kisebb
módosításának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

9) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

10) Tájékoztató a helyi adókról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

11) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

12) Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi 
közszolgáltatás tapasztalatairól, és a 2017. évi
közszolgáltatási díj elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

13) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
meghatározása 2017. évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

14) A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai
fejlesztése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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15) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

16) Egyes háziorvosi és fogorvosi körzetek székhelyével
kapcsolatos megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

17) Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi
alapítványok alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

18) A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

19) Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda 
heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

20) Tájékoztatás a Tapolca Város Helyi Építési
Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI.2.) önkormányzati
rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

21) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba
átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

22) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2016. évi működésről és 
a 2017. évi tervekről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

23) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

24) Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési 
munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése, 
hozzászólása kinek van.

Buzás Gyula képviselő: Polgármester Úr november 2. napján Szollár Gyulával, a
Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképző Iskola igazgatójával folytatott 
megbeszéléséről szeretne bővebb tájékoztatást kapni.  

Dobó Zoltán polgármester: Képviselő Úr kérdésére a következő napirendi pont 
keretében kíván választ adni, ezáltal átfogó képet kaphat a kérdésről. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

163/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2) Tájékoztató a tapolcai szakképzés helyzetéről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a Baptista egyház képviseletében megjelent
vezetőket, illetve Szollár Gyula igazgató urat. Az elmúlt két hétben igazgató úrral, 
oktatási igazgató úrral, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes
államtitkárával, dr. Odrobina László úrral folytatott tárgyalásokat. Próbálták
áttekinteni a szakképző intézmény jelenlegi helyzetét. Indokolta mindezt, hogy az 
elmúlt években sorozatosan problémát jelentett az, hogy az intézmény megkapja-e és
milyen módon a szükséges keretszámokat. Együttes véleményük az, hogy az állandó
feszültség és stresszhelyzet hosszú távon komolyan erodálja az intézmény hírnevét,
megbízhatóságát. A legrosszabb tényező mindig a bizonytalanság. Ezt kell 
megszüntetni, s most úgy tűnik, a legmegbízhatóbb partner hosszútávon a Magyar 
Állam. Mind Sági Istvánnal, a Pápai Szakképzési Centrum vezetőjével, mind 
helyettes államtitkárral folytatott megbeszélés az irányba mutat, hogy Tapolcán két
szakképzéssel foglalkozó intézményt párhuzamosan fenntartani nem biztonságos. Jó
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volna, ha az intézmény visszatérne a Magyar Állam kezébe. Természetesen
elévülhetetlen érdemei vannak a Baptista egyháznak abban, hogy az intézmény a
kritikus helyzeteket túlélte. Jó partnert is talált abban az időszakban a Baptista 
egyházban. De változtak a körülmények, változtak a feltételek és ennek megfelelően 
szeretnének egyfajta állandóságot biztosítani. Ezzel kapcsolatban született az
előterjesztés. Képviselő társai kiolvashatják az előterjesztésből, hogy milyen módon 
jutott el addig, hogy kérje a testület felhatalmazását arra, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztériumban kezdeményezhesse azt, hogy a Magyar Állam váljon újra az
intézmény fenntartójává.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Marton József képviselő: Érdeklődni szeretne a tárgyalások tartalmáról és annak 
alapján szeretne véleményt formálni.

Dobó Zoltán polgármester: Először a Baptista Egyházzal tárgyalt, a partneri 
viszonnyal nincs semmi probléma. Ennek ellenére voltak kellemetlenségek bizonyos
időszakokban. A jelenlévők többsége előtt ismert, mindig kérdés volt, hogy a 
szükséges keretszámot megkapja-e az intézmény. Úgy érzi, ez a legnagyobb
bizonytalansági faktor az intézmény működtetésében. Köztudott, ha a szülő egy 
intézménybe beiskolázza gyermekét, a legfontosabb tényező számára a stabilitás, 
hogy gyermeke azt ott el is tudja végezni, gyakorlati hellyel és minden egyébbel
rendelkezzék. Hasonló probléma látszik kibontakozni, mint ami korábban Ajkán
kibontakozott egy szakképző esetében, ezt a helyzetet szeretnék megelőzni. A 
Baptista egyház képviselői, akik kifejthetik véleményüket a kérdéssel kapcsolatban, 
elmondták, mindent megtesznek annak érdekében, mint ahogy ezt megtették eddig
is, hogy a szükséges keretszámok biztosítva legyenek. De eddig ezt mindig külön
alku, pozíciókeresés keretében kellett megtenni, ami jelentős idegi, lelki és egyéb 
megterhelést jelent az intézményben dolgozóknak, s hangsúlyozza mindez az
intézmény hírnevét, megbízhatóságát is veszélyezteti. Nem az ott folyó munka
minőségéről van szó, hanem arról a bizonytalanságról, hogy vajon jövőre indulhat-e 
képzés, hogy milyen feltételekkel stb., s ez hosszútávon nem fenntartható.
Helyettes államtitkár úrral folytatott tárgyalása megerősítette azon álláspontot, hogy 
a Magyar Állam részéről komoly szándék van a tekintetben, hogy újra saját kézbe 
vegye teljes egészében a szakképzést. Elsősorban azért, mert állami feladatnak 
tekinti, másodsorban azokat a fajta párhuzamosságokat, amik a Gönczy Pál
Tagintézmény és a Széchenyi Tagintézmény között vannak, a rendszerből ki kell 
venni, hiszen mindkettőt - akár az állam, akár a társadalom - részben vagy egészben 
finanszírozza. Tehát hatékonnyá kell tenni a rendszert, nagy képzési centrumokat
kell létrehozni, melyek könnyebben megbirkóznak a nehézségekkel.

Bakos György képviselő: Kérdezi, az iskola működtetője, a Baptista egyház hogyan 
látja ezt a kérdést.

Vajda Attila képviselő: Amennyiben állami kézbe kerül az intézmény a szükséges
keretszámok biztosítva lesznek vagy ugyanúgy kétséges a dolog?
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Dobó Zoltán polgármester: Természetesen ez a kérdés lényege. Ha az állam saját
kézbe veszi, akkor az állam által ezek a keretszámok biztosítva lesznek. Ezt a
tájékoztatást kapta helyettes államtitkár úrtól.

Sólyom Károly képviselő: Polgármester Úr által elmondottakon kívül fontos
megemlíteni, hogy a szerződés jövőre lejár, ezért került előtérbe a kérdés. A 
szerződés pontjai rendelkeznek az automatikus meghosszabbítás lehetőségéről, de a 
körülmények megváltoztak, ezért a dilemma. Tehát ez egy előrelátó lépés.  

Dobó Zoltán polgármester: Így igaz. A szakképzésben és az iskolák működtetésében 
jártas vendégek, képviselők vannak jelen a testületi ülésen. Valóban, jövő 
szeptemberben lejár a szerződés, s ahhoz, hogy megnyugtatóan lehessen az iskola 
hosszútávú fenntarthatóságát biztosítani, már most meg kell kezdeni azokat a
tárgyalásokat, amelyek eldöntik, milyen módon és hogyan fog működni az iskola. 
Átadja a szót a Baptista egyház képviselőjének öt perc időkeretben. 

Szabó Csaba Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási igazgatója:
Köszöni a szót. Az előterjesztésről tegnap este folyamán tájékoztatás keretében
értesültek, tehát nem volt idő arra, hogy érdemben felkészüljenek. Jelen vannak 
olyan képviselők, akik 2012-ben részt vettek a döntésben, hogy az iskola működtetője 
a Baptista egyház legyen. El kell mondania, érdekeik egybeesnek a város érdekeivel,
hiszen Tapolcán működnek, működtetik az intézményt, itt vannak a kollégáik, itt 
vannak a gyermekek, akikért felelősséget vállaltak. Úgy gondolja, eddig is mindent 
megtettek az intézmény működőképessége érdekében. Az elmúlt évek során az 
intézmény töretlenül fejlődik, minden országos összehasonlításban és mérésben 
lényegesen előrébb lépett. Ezt a napi sajtóból is követhetik Képviselő Urak. Nem 
tudnak válaszokat és nem tudnak még kérdéseket sem feltenni a jelenlegi helyzetben,
ugyanakkor a határozati javaslat kész tényként kezel valamit, úgy, hogy információi
szerint a bizottságok a felmerült kérdést nem tárgyalták. Ők ehhez előterjesztést nem 
terjesztettek elő. Jelen pillanatban ennek az előterjesztésnek a jogszabályi háttere 
hiányos, ezért minden joguk fenntartására jogfenntartó nyilatkozattal kívánnak élni.
Az önkormányzat Szervezetei és Működési Szabályzata szerint is az intézményekkel 
kapcsolatos ügyek olyan jelentős ügyek, melyeket a bizottságoknak tárgyalniuk kell, 
véleményük szerint minden bizottságnak. Még egy dolog, ha megnézik az
előterjesztést, a szerződés nem jár le, két dolog miatt sem. Egyrészt, mert más 
háttérszerződések pl. szakképzési megállapodások biztosítják hosszú távon, hogy ők 
ezt a feladatot végezhessék. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötötték az
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalon keresztül. Ez a törvényes eljárási 
rend, ezeket a szerződéseket szeptember 22-én kapták meg. A másik, a szerződés 
egyik pontja azt mondja, jelen szerződés meghosszabbodik öt évenként mindaddig, 
amíg a működési feltételek biztosíthatók és amely időszakban biztosítania kell, hogy 
az érdekelt tanulók tanulmányaikat befejezhessék. Szeretné leszögezni, hogy az
elmúlt időszakban sem volt fenntartási gondja az intézménynek. Felmerült a 
bizonytalanság kérdése. Teljesen új jogszabályi háttérre tért át az egész szakképzés,
maga a nemzeti köznevelésről szóló törvény is egészen új rendelkezéseket tartalmaz. 
A fenntartói feladat átadása 2012-ben megtörtént, jelen pillanatban egyoldalú
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nyilatkozattal működtetik az intézményt. A döntés előtt tisztázni kell fontos 
kérdéseket, pl. milyen képzések fognak folyni a jövőben, amennyiben az államhoz 
kerül az intézmény, megmarad-e az az intézményi struktúra, mely jelen pillanatban
rendelkezésre áll? Milyen döntési jogosultságok kerülnek el véglegesen a várostól?
Mi lesz az ingatlantulajdonnal? Mennyibe fog kerülni a fenntartás az önkormányzat
számára? Mik a pedagógusok továbbfoglalkoztatásának garanciái? Ezek jelen
pillanatban nem állnak fenn. Államhoz visszakerülő intézmények esetén ők egy 
csoportos létszámleépítéssel kifizetik a dolgozókat, s az állam, akiket gondol,
továbbfoglalkoztat. Ez a jelenlegi jogszabályi háttér. Kérdezi, miért gondolják, hogy
az egyházi fenntartás bizonytalanabb, mint az állami, hiszen csak a kormany.hu
oldalon lévő nyilatkozatokat elolvasva, illetve a törvényi előterjesztéseket 
végigtekintve bizonyítható, hogy minden évben a szükséges keretszámot, ez évben
pedig jóval a szükséges keretszám felett kapott az intézmény. Az, hogy ez egy
tárgyalási folyamat eredménye, igen, ez van a jogszabályban. Minden évben
meghozzák a szakképzési törvény szerinti keretszámokra a döntést, figyelembe véve
a kamarák igényeit. Ezt a tárgyalási folyamatot a jövőben sem lehet felülírni, még 
akkor sem, ha az intézmény állami fenntartásba kerül. Úgy gondolja, ők a stabil 
működést biztosították, biztosítják, jelen pillanatban még új szakmák indítására is 
lehetőséget adott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A döntés elhalasztása azért is 
fontos, hogy ők is megismerhessék a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontját. 
Kéri, hogy jelen döntéshozatali eljárást függesszék fel, hogy lehetőség legyen 
tárgyalni, kialakítani egy tényszerű, információkkal alátámasztott álláspontot, akár a 
következő testületi ülésen a bizottságokkal egyeztetve. Kéri, közösen keressék fel az 
Nemzetgazdasági Minisztériumban helyettes államtitkár urat és tisztázzák a
helyzetet, ugyanis május 10. óta egy stratégiai megállapodás körvonalazódik a
Nemzetgazdasági Minisztérium és az egyházak között, beleértve a Baptista egyházat
is. Ők a szükséges keretszámokat az intézményeikre megkapták, tehát működőképes 
a rendszer. Versenyhelyzet, igen versenyhelyzet lesz és van is, hiszen a
tanulólétszámért - Igazgató Úr a megmondhatója - minden évben, minden
intézményvezetőnek ki kell állnia. Ugyanakkor, ha nem tisztázott milyen 

struktúrában, milyen alapokon fog működni a jövőben, egy megbízható partner 
elvesztése fájdalmas következményekkel járhat az önkormányzat számára.

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat eddig is és ezután is jól megválogatja
a partnereit. Nem volt és nem is lesz ebből probléma, de most itt Tapolcán úgy látják, 
a Magyar Állam kezében lenne a legjobb helyen ez az intézmény. Sajnálatos, hogy
kialakult egy ilyen helyzet, s hálás a város azért, hogy amikor meg kellett menteni az
intézményt, akkor a Baptista egyház felvette a harcot és megmentette. Ugyanakkor
hangsúlyozza, hosszú távon nem fenntartható, hogy az utolsó utáni pillanatban dől 
el, hogy mennyi és milyen keretszámokat kap az intézmény. Ez sem a tantestület
számára, sem a jelentkezők számára jó üzenetet nem közvetít, a városnak pedig egy 
stabil intézményre van szüksége.

Császár László képviselő: A beiskolázásokat már meg kellett hirdetni, ha jól tudja,
annak határideje október vége. Szollár Gyula igazgató úrtól szeretné kérdezni, az
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intézmény milyen szakokra tudta meghirdetni a következő tanévet? Biztosított-e 
ennek a működése?  

Szollár Gyula Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója: Kaotikus a
helyzet szakképzés terén, fenntartótól függetlenül. Az az anomália állt elő, hogy mire 
le kellett zárni a továbbtanulási tájékoztatót, ami az általános iskoláknak szól, addig
nem jelent meg a jogszabály. Így minden szakképzési intézmény függetlenül attól,
hogy állami vagy sem, jogszabályellenesen hirdette meg a szakokat, mert a
keretszám még nem állt rendelkezésre egyiknek sem. Természetesen később a 
keretszámok tükrében leültek a fenntartóval és leegyeztették, mi a reális. Valóban
lényegesen több keretszámot kapott az iskola, mint amit elbírna. Ebből adódóan új 
szakképesítést, az asztalos képzést is próbálják visszahozni, mert kaptak rá
keretszámot. Igaz az alapító okiratban nem szerepel. Érdekes a helyzet, de
megkapták. Ugyanakkor a szakgimnáziumi ötéves képzéssel kapcsolatban, melyre
úgy vették fel a gyermekeket, hogy a negyedik év végén érettségi, azt követő évben 
szakképesítés, fontos kérdések merültek fel. Senki nem tud rá választ adni, hogy az
annak idején elindult képzésre most újra keretszámot kell-e kérni, vagy sem.
Fenntartójuk azt mondta, nem érdekli a háttérben folyó vitatkozás, bevállalja, hogy
az érintett gyermekeket érettségi végeztével ne kelljen szélnek ereszteni, hanem
befejezhessék az ötödik évet. Tehát azokat a képzéseket, amiket az iskola szeretett
volna elindítani, megkapták, egy kivétellel, ez a szakács, ami egyébként hiányszakma
Veszprémben.
Szeretné még elmondani, amikor a tervezetek megjelentek, mely tragikusan nézett ki,
felkereste Polgármester Urat és kérte, hogy folytassanak tárgyalásokat a fenntartóval,
hallgassa meg őket is és szülessen valamiféle döntés, mert valamit lépni kell. 
Igazgató Úr aztán eljött, megnyugtatta a tantestületet és tárgyalásokat folytatott
Polgármester Úrral is. S aztán adódott a jelenlegi helyzet. Érti Polgármester Urat és
érti a fenntartót is, egy azonban biztos, most és az elmúlt négy évben is jó kezekben
volt az iskola. Ilyen fenntartót kíván minden szakképző iskolának. Nem beszélve 
arról, hogy az elmúlt négy évben a fenntartó az épület felújítására jelentős pénzeket 

költött. Idén 2 millió Ft-ot, a tavalyi évben 1,5 millió Ft-ot, előtte 3 millió Ft-ot. Tehát 
gazdája volt az épületnek, gazdája volt az iskolának. Sajnos kaotikus a helyzet a
szakképzésben, melyről a jelenlévők közül senki nem tehet. Ezt kellene túlélni úgy, 
hogy a tapolcai gyermekek és Tapolca városa is hasznot húzzon belőle. 

Császár László képviselő: Az elhangzottak alapján az iskola vezetése és a tantestület
is úgy gondolja, hogy a jelenlegi keretek között jól működhet az intézmény, ha jól 
értette Igazgató Úr szavait.

Szollár Gyula Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója: A feltételek
adottak. Az, hogy ki mit gondol és a lelkében mi van, nem tudja. Az biztos, egy ilyen
helyzet, amikor megy a „huzavona”, mindenkit elbizonytalanít. Hozzáteszi, bár
beszélt mindkét centrum vezetőjével, senki nem mondta azt, ha az intézmény 
visszakerül az államhoz, akkor ezt és ezt a szakot indíthatja az intézmény, még ígéret
szintjén sem. Nem tudja, ha visszakerül az államhoz, milyen szakokat indíthat.
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Marton József képviselő: Ha jól értette, az iskola a vendéglátás egyik részénél
államilag finanszírozott keretszámokat kapott, kivéve a szakács.

Szollár Gyula Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója: Igen.

Marton József képviselő: Azért érdekes, mert iskolájukba érkeztek a különböző 
intézményekből tájékoztató anyagok, valamint az igazgató urak és hölgyek szájából 
elhangzott, hogy ők úgy tudják, a fenntartó biztosítja a keretszámokat, amikor aztán 
a második év végén kikerül a gyermek és szerződést kell kötni a kamarai törvény 
megváltozása miatt, akkor az állam nem finanszírozza a gyermekek, vállalkozók által
való képzését, amit a Baptista egyház bevállal. Ezért a kérdése, akkor államilag
finanszírozott helyeket kapott az iskola?

Szollár Gyula Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója: Igen.

Szabó Csaba Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási igazgatója:
Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy milyen szakképzési 
keretszámokkal indul a következő év: eladó 12 fő, asztalos 28 fő, ez az említett új 
szakma, épületszerkezet lakatos 28 fő, hegesztő 28 fő, központi- és gázhálózat 
rendszerszervező 28 fő, pincér 28 fő, épületgépész 34 fő, ez a szakgimnáziumi ágazat, 
illetve visszakapták a cukrász szakmát 12 fővel.  

Koppányi Ferenc képviselő: Elsősorban jogi kérdései lennének a leírtakkal 
kapcsolatban. Mi lesz a sorsuk a baptista működés alatt a Nemzetgazdasági 
Minisztériummal kötött hosszútávú szerződéseknek? Ezek a szerződések, továbbra is 
élnek vagy valaki átvállalja őket? Úgy gondolja, nem járnak le a szerződések 2017. 
szeptember 1. napjával.

Dobó Zoltán polgármester: Véleménye szerint nyilvánvalóan átvállalják.

Koppányi Ferenc képviselő: Kialakul egy állapot, aztán kezdődhet az egymásra 
mutogatás, elnézést kér, hogy ezt mondja.

Dobó Zoltán polgármester: Eddig is ez volt. A mai nap folyamán többen elmondták,
a bizonytalanság a legjelentősebb tényező. Talán a Magyar Állam lenne a megoldás, 
biztosítva mindazt, ami most hiányzik.

Lévai József alpolgármester: A két fél között polgári jogi szerződés van érvényben, 
mely közös akarattal felbontható. Tény, hogy automatizmus van benne, tehát
amennyiben a jogi keretek nem változnak, a szerződés automatikusan 
meghosszabbodik. Úgy gondolja, a kérdés nem arról szól, hogy a Baptista egyház
milyen minőségben látja el az iskola fenntartói feladatait, milyen színvonalú oktatás 
folyik az intézményben. Másfél éve vesz részt az ezzel kapcsolatos tárgyalásokban, s
csak megerősíteni tudja Polgármester Urat, s az oktatási igazgató részéről is azt 
hallotta, hogy óriási a bizonytalanság. A két fél között érvényben van egy
vagyonkezelési szerződés. Ha ez megszűnik, az önkormányzat helyett 
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automatikusan az állam lesz a másik szerződő fél, s az lesz a helyzet, mely egyébként 
Gönczy Pál esetében is. A bizonytalanság abban is jelentkezik, melyre burkoltan
Koppányi képviselő is utalt, hogyan lehet, hogy a Pápai és Veszprémi Szakképzési 
Centrummal is folynak tárgyalások? Tavaly, amikor a Veszprémi Szakképzési
Centrum vezetőjével tárgyalt, ő mintha olyan utasítást kapott volna, hogy kezdjen 
tárgyalásokat a baptistákkal, a baptisták viszont azt mondták, maximálisan ott áll
mögöttük az állam. S a helyettes államtitkárral folytatott tárgyalásból ugyanezt a
képtelenséget hallotta vissza. Egyrészről van egy pillanatnyi jogi helyzet, miszerint 
mindenki egyenjogú, ugyanakkor van egy bujtatott, nyilvánosan valószínűleg senki 
által fel nem vállalt törekvés, ennek megváltoztatása. Az önkormányzatnak pedig a
térség lakossága számára fontos feladata, hogy legyen szakképzés és középfokú
oktatás, s a lehetőségekhez képest mindent megtenni annak érdekében, hogy ez így 
is maradhasson. Kétségek vannak, s az másodrendű szempont, hogy a Baptista 
egyház milyen színvonalon látja el feladatát. Ha valaki a mai magyar közéletet
figyelemmel kíséri, láthatja pl. reggel 10 órakor valaki rosszul ébred és 12 órakor már
el van fogadva egy olyan jogszabály, ami az addigi gyakorlatot keresztülhúzta. Tehát
a testületet, a városvezetést most a tisztánlátás vezérli, hogy hozzon létre egy
nyilvánosan, mindenki által felvállalt álláspontot, ami biztonságos keretet tud
nyújtani ahhoz, hogy ezek a fontos dolgok tovább működhessenek 

Szabó Csaba Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási igazgatója:
Az elhangzottak alapján kéri a határozati javaslat módosítását, ugyanis az de facto
tényként kezel valamit, amellyel kapcsolatban úgy látja, nem rendelkeznek kellő 
információval, hogy ki mit akar, kinek mi a szándéka. Számukra a Nemzetgazdasági
Minisztérium szándékai a törvényekben megfogalmazottaknak megfelelően 
egyértelműek. A jogszabály alapján szeptember 30. napjáig kell meghozni a 
vonatkozó jogszabályt, ez idén október 25. napjára sikerült. Tehát a bizonytalanságot
ez okozza. Gyakorlatilag a nyáron lezárultak az egyeztetések.
Szakképzési centrumok tekintetében nem tud nyilatkozni, lehet, hogy holnap pl. Zala
megyéhez fog tartozni Tapolca. Két szakképző centrum vezetője megegyezik, átsorol 
intézményeket, miközben jogszabály mondja ki azt, hogy melyik hova tartozik. Ezt
nem tudja értelmezni, ez nem az ő hatásköre.  
Ismételten kéri a határozati javaslat módosítását a következőképpen: a testület 
felhatalmazásával kezdje meg a tárgyalásokat polgármester úr a Baptista egyházzal
közösen a Nemzetgazdasági Minisztérium érintett szakállamtitkárságával, s ennek
fényében készüljön előterjesztés. Érti a hangokat, érti a szándékokat, úgy gondolja, 
közös csónakban eveznek. Ezt a kérdést megnyugtatóan le lehet zárni.

Dobó Zoltán polgármester: Még egyszer elmondja érzi, hogy Igazgató Úr néha a
lehetetlennél is többet megtesz, de azt mindenkinek meg kell értenie, hogy ebben a
gyorsan változó világban mindenki az állandóságot keresi. Mindig harcoltak a
keretszámokért, de ezt a végtelenségig nem lehet megtenni. Ez nem a baptisták
hibája. Meg kell érteniük a város álláspontját, amely nyugalmat és biztonságot
szeretne az itt tanuló gyermekeknek. Személy szerint a határozati javaslat
módosítását el tudja fogadni.
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Sólyom Károly képviselő: Egyike volt azon képviselőknek, akik öt évvel ezelőtt nem 
támogatták a Baptista egyházhoz tartozást. A most kialakult jó szándékú beszélgetés
a szülőket, gyermekeket nem nyugtatta meg. Látják az aggódást, de a megoldást 
továbbra sem, hisz jó értelemben vett ellentétek vannak, biztonság ugyanakkor
nincsen sem a szülőkben, sem a pedagógusokban, sem a gyermekben. Ezt a 
bizonytalanságot nagyon gyorsan fel kell oldani. Ez hosszútávon nem tartható fenn.
Ha az intézmény az államhoz kerül, mint ahogy Igazgató Úr is említette, talán még
nagyobb a bizonytalanság a közeljövőt illetően. Ezért el tudja azt fogadni, és maga is 
kezdeményezni szerette volna, hogy a határozattal ne döntsenek, hanem tegyenek
még egy közös kört a kérdés megnyugtató rendezése érdekében. Nem fog a szülő 
Tapolcában gondolkodni, ha látja a bizonytalanságot akár az önkormányzat, akár az
állam részéről. 

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat részéről nincs bizonytalanság, 
bizonyosat akar.

Sólyom Károly képviselő: Igen, ez kétségtelen, de nem mondhatja a szülőnek, hogy 
nem rajta múlik, s ha az államhoz átkerül az a tendencia folytatódik, amit
mindannyian szeretnének.

Marton József képviselő: Nem a határozati javaslat módosításához kíván
hozzászólni, hanem a továbbgondolkodás terén. Az látszik, hogy a Veszprémi
Szakképzési Centrum egy olyan intézményt favorizál, melynek jelenleg a struktúrája
és az objektív feltételrendszere nincs meg, messze nincs meg a Széchenyi István
Szakképző Iskolához képest. Viszont a gyermeklétszámot figyelve a környező 
általános iskolákban az nagyon helytálló, hogy hosszabb távon egy állami szakképző 
intézmény fog működni ebben a körzetben. Azt kell jól eltalálni, hogy melyik az a 
szakképző intézmény. Nagyon favorizálva van a Gönczy Pál, holott 
háttérlehetőségei, objektív feltételei nem említhetőek egy lapon a Széchenyi 
Szakképző Iskoláéval. 

Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja ez a favorizálás iránymutató, ezért
beszélgetnek ma erről ilyen aspektusban. 

Koppányi Ferenc képviselő: Igazgató Úr tegnap este, ő ma reggel kapta meg az 
előterjesztést. A levélből azt olvassa ki, hogy Veszprém megyében van két 
Szakképzési Centrum, amelyek egymás között alkudoznak, hogy melyik szakképző 
iskola melyik centrumhoz tartozzon. Az első bekezdésben az szerepel: „…Tapolca 
város és térsége tekintetében a Pápai Szakképzési Centrum illetékességi körébe
került….” Megegyezett a két központ, hogy az ehhez kapcsolódó
ingatlanhasznosítási megállapodás tekintetében a kedvezményezettséget a Pápai
Szakképzési Centrum javára módosítsák. Ezt kérte Sági István igazgató úr.

Dobó Zoltán polgármester: A tárgyalások során kiderült, hogy ez nem egészen így
van.
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Koppányi Ferenc képviselő: A háttérben gyermekekért való küzdelmet érez a
szakképzési centrumok között.

Dobó Zoltán polgármester: Jól érzi Képviselő Úr.  

Koppányi Ferenc képviselő: Ebben az egészben az a gusztustalan, hogy egy oktatási
rendszerben a gyermeknek négy, nyolc évet valahol el kell töltenie és megfelelő 
szakképzést kell kapnia, aztán időközben nevet, bélyegzőt, finanszírozást változtatva 
működik tovább, mely gyermeknek, pedagógusnak szülőnek egyaránt nem jó. Nem 
tudja most mennyire sürgős döntést hozni, s abban sem biztos, hogy a 
Nemzetgazdasági Minisztérium tudja honnan és hova akar eljutni. Javasolja,
várjanak egy hónapot a döntéssel, hátha világosabbá válik a helyzet.

Dobó Zoltán polgármester: Ő is úgy látja várni kell, ezért elfogadja Igazgató Úr 
módosító javaslatát, ezáltal egy szélesebb körű tárgyalássorozat veheti kezdetét az 
Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Baptista egyházzal.

Szabó Csaba Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási igazgatója:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény a fenntartóváltás kezdeményezésének 
határidejét február 20. napjában jelöli. Jogilag ők kezdeményezhetik és az átvevő az 
Nemzetgazdasági Minisztérium lehet. Ezért kéri a határozati javaslat módosítását.
Az említett időpontig kell meghozni a döntést és addig tisztázni kellene az általa 
korábban felvetett számos kérdésre adandó választ.

Sólyom Károly képviselő: Valamikor a tavasz folyamán döntött a testület a volt
laktanya szakképzési célokra történő hasznosításáról. Ezzel kapcsolatban kérdezi, a 
fejlesztési lehetőségekkel, elképzelésekkel sikerült előrébb lépni?  

Dobó Zoltán polgármester: Hivatalosan leírt információ nincs a birtokában.
Ugyanakkor a tárgyalások során az államtitkárság és a szakképző centrumok is úgy 
foglaltak állást, hogy érdekli őket ez a kérdés, hiszen mint már elhangzott, létezik 
egyfajta versenyhelyzet és mindenki törekszik arra, hogy vezető pozíciót szerezzen a 
térségben pl. oktatás tekintetében, amihez szükség van egy új telephelyre, hiszen
köztudott, a diszeli telephely nem sok mindenre alkalmas. Megkérdőjelezhetetlennek 
tartja, hogy a Magyar Állam erőteljesen képviseltetni fogja magát a térségi 
szakképzés tekintetében. Személy szerint ebben látja a veszélyt, s ezt kell megérteni,
hogy két intézmény hosszú távon, közösen nem fog működni. Továbbra is szeretné a 
város vezetése, hogy a laktanyában ez a beruházás megvalósuljon, hozzátéve azt,
hogy a laktanya iparilag folyamatosan benépesül, s így a gyakorlati hely kérdése is
kézenfekvő lenne bizonyos szakmák tekintetében.  
A következőképpen módosítaná a határozati javaslatot: Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon 
a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Baptista egyházzal a Széchenyi István
Szakképző Iskola további fenntartásáról. Határidő január 30.  
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Szabó Csaba Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy oktatási igazgatója:
Azt szeretné kérni, hogy az ,és’ kötőszót vegyék ki belőle, mert ha bármilyen 
fenntartóváltás történik, azt egy fordulóban lehetne rendezni a Nemzetgazdasági
Minisztériummal. Tehát ne külön-külön, hanem együtt tárgyaljanak.

Dobó Zoltán polgármester: Nem tartja jó ötletnek, hisz nyilvánvalóan senki nem
akarja a saját helyzetét a másik elé tárni ilyen fontos kérdések esetén. Kérdezi
képviselő társai véleményét.  

Császár László képviselő: Úgy gondolja ennek a felszólalásnak a lényege, hogy a
közös álláspontot valamilyen szinten ki kellene alakítani. Biztosan lesz külön-külön
is tárgyalás, de az nem zárja ki azt, hogy az első egy közös „felderítő” tárgyalás 
legyen a kérdésről.  

Dobó Zoltán polgármester: Akkor hogyan hangozzék a határozati javaslat?

Császár László képviselő: Ő el tudja fogadni, hogy együtt tárgyaljanak a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal, ettől függetlenül aztán lehet külön tárgyalás is.  

Bakos György képviselő: Ő is támogatni tudja Igazgató Úr javaslatát. 

Dobó Zoltán polgármester: Rendben ő is el tudja ezt fogadni. Kéri Jegyző Asszonyt, 
fogalmazza meg a határozati javaslatot.

Ughy Jenőné jegyző: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Baptista Szeretetszolgálattal együtt tárgyaljon
a Nemzetgazdasági Minisztériumban a Széchenyi István Baptista Középiskola
további fenntartását illetően.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

164/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel együtt tárgyaljon a
Nemzetgazdasági Minisztériumban a Széchenyi István
Baptista Középiskola további fenntartását illetően. 

Határidő: 2017. január 30.
Felelős: polgármester
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Vajda Attila képviselő: Annyit szeretne megjegyezni, nehogy a Pápai Szakképzési
Centrum igazgatója megjelenjék, mondván ő mást tárgyalt. Nem lenne jó, ha utólag 
ebből problémák adódnának. Úgy látja, sokan külön utakon járnak. 

Ughy Jenőné jegyző: Valóban kapott az önkormányzat Sági István igazgató úrtól
egy levelet, melyben közölte az előterjesztésben leírtakat. Ugyanakkor 
tájékoztatásként el kívánja mondani, a Veszprémi Szakképzési Centrum alapító
okiratában szerepel az illetékességi terület, melyben Tapolca és Sümeg is
megjelölésre került. Az alapító okirat módosítása olyan intézményt érintő módosítás, 
ami jogszabályon alapul. Jogszabály mondja ki, mi a centrum illetékességi területe. Ő 
erre vonatkozó jogszabályváltozást nem talált. Sági Úr a küldött levelében semmivel
nem támasztotta alá, hogy bármilyen módosítás történt volna a Veszprémi
Szakképzési Centrum illetékessége tekintetében. Ha ilyen történne, az
mindenképpen a testület elé kerülne. S azt se felejtsék el a jelenlévők, hogy a 
Veszprémi Szakképzési Centrummal van érvényben vagyonkezelői megállapodás, 
melyben szerepel, hogy a Veszprémi Szakképzési Centrum harmadik személynek
nem adhatja át az önkormányzati vagyont a testület beleegyezése nélkül. Az
előterjesztésben olvasható, kérték a megállapodások módosítását. Amíg ennek nincs 
háttéranyaga, semmi nem kerül módosításra. Ezért nem is került a testület elé
semmilyen vagyonkezelési szerződésmódosítás, mert nem bizonyított az, hogy 
jogszabály változás vagy alapító okirat módosítás történt volna. Ezzel a kérdéssel a
közeljövőben még találkozni fognak. 

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni vendégeinek, hogy megjelentek és kifejtették
véleményüket.

3) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat gazdálkodásában év közben
változások történhetnek, melyeknek megfelelően szükséges az előirányzatok 
módosítása. Az elmúlt időszakban a legjelentősebb bevétel „Az Egészséges Tapolca 
Egészséges Gazdaság” című projekt keretében érkezett 73.270,- eFt előleg volt, de 
meg kell még említeni a Kubinyi Ágoston program keretében kapott 2.000,- eFt
összeget, az önkormányzat jó adatszolgáltató tevékenysége lévén 600 eFt pályázati
támogatást stb. Emellett a kiadási oldalon is történtek változások. Mindezeket
szükséges átvezetni a rendeleten.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással, a II. határozati javaslatot egyhangúan elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatokat hozza:

19/2016. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
19/2016. (XI.28.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

165/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. mellékletében szereplő 1.919.409 forint összegű 
behajthatatlan követelésről lemond.   

Határidő:   folyamatos
Felelős: polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy következő napirendi pontként a vendég 
egyéb elfoglaltságára tekintettel a „Tájékoztató Balaton–felvidéki Kultúrtáj
világörökségi várományos helyszíneiről és az aktuális feladatokról” című 
előterjesztést tárgyalják. 

4) Tájékoztató a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos
helyszíneiről és az aktuális feladatokról 
Előterjesztő: Lévai József alpolgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban érkezett
vendéget, kíván-e kiegészítést tenni?
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Sándor Péter Balaton Világörökségéért Alapítvány elnöke: Köszöni. Az elkészült
írásos anyagot Képviselő Urak megkapták, néhány szóval szeretné csupán 
kiegészíteni. Az előzményekről annyit fontos tudni, hogy a Világörökség 
Egyezményt 1972-ben fogadta el az UNESCO, az ENSZ kulturális szervezete,
melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott, s azóta nyolc magyar helyszín
szerepel a világörökségi listán. Ahhoz, hogy egy helyszín a világörökségi listára
kerülhessen, a részes állam várományosi listáján kell szerepelnie, melyen az adott
ország a legkülönlegesebb helyszíneit tartja nyilván. Erre a listára a Balaton régiót
érintő helyszín három lépésben került fel. 1993-ban Tihanyi-félsziget természeti 
kategóriában, majd 2003-ban egy kiegészített jelölésképpen a Tihanyi-félsziget, a
Hévízi-tó és a Tapolcai-medence tanúhegyei közös jelölésként kultúrtáj kategóriában
kerültek fel a listára. Ezt az előterjesztést még ő készítette, s annyi aktualitása van a 
dolognak, hogy ezt a munkát néhai Ács János polgármester felkérésére kezdték el.
2008-ban a Balaton törvény ezt a helyszínt pontosította, kiegészült a Káli-
medencével, s a törvényben ún. világörökség várományosi fedvény övezetként
rögzítésre került. 2011-ben a Parlament megszavazta a világörökségi törvényt, s
ennek következtében felülvizsgálták a várományosi listát annak érdekében, hogy
csak a legalkalmasabb területek maradhassanak rajta. Ennek következtében 2015-re
véglegesedett a Balaton-felvidéki terület, Balaton-felvidéki Kultúrtáj néven. Az
előzőekben említett területrészeken kívül csatlakozott hozzá Balatonfüred történeti 
városrésze, illetve kulturális fedvényként a keszthelyi Festetics-kastély is. Különös
aktualitását a napirend tárgyalásának az adja, hogy a világörökségi területeknek
komoly uniós források állnak rendelkezésükre. A néhány héttel ezelőtt megjelent 
GINOP pályázat 11,5 milliárdos keretösszeggel világörökségi területek fejlesztésére
nyílt meg, melyet komoly lobbi tevékenységgel sikerült elérni. Erre a világörökségi
címmel rendelkező helyszínek pályázhatnak. A pályázók körébe bekerült a Balaton-
felvidéki várományosi helyszín is. Ez egy komoly siker, hisz a többi várományosi
helyszín erre nem kapott lehetőséget. Úgy látja, hogy a kormányzat felől kaptak egy 
komoly támogatást annak a célnak az elérése érdekében, hogy a következő hivatalos 
jelölt erre a címre a Balaton-felvidéki Kultúrtáj legyen. A 11,5 milliárdos keretösszegű 

pályázatra minden pályázó, az ő esetükben, mivel még nincs menedzsment 
szervezete a várományosi helyszínnek, a Balaton Fejlesztési Tanács nyújthatja be a
pályázatot. Minden pályázó 400 millió és 3,5 milliárd közötti összegre pályázhat. A
projekt megvalósításának határideje emlékei szerint 2018 vége. Tehát komoly
előkészítő munka áll előttük. Fel szeretné hívni mindenki figyelmét, hogy a 
világörökség cím nemcsak szép elismerés, hanem komoly gazdasági erőt és 
lehetőséget is képvisel. Természetesen mindig elhangzik a kérdés, érdemes-e ezt a 
címet megszerezni. Néhány pozitívumot és néhány kötöttséget szeretne említeni.
Talán legfontosabb előny, hogy a világörökségi címmel rendelkező területek 
nemzetközi védelem alá kerülnek, emiatt a kulturális és természeti értéket jelentő 
helyszínek fenntartása, megőrzése és hosszútávú fejlesztése garantált. A másik, hogy 
a terület bekerül a TOP turisztikai desztinációk közé. Az ún. világörökség turizmus
keretében, mely Japánban és az Egyesült Államokban nagyon népszerű, egy-egy 
országot úgy látogatnak meg turisták, hogy csak a világörökségi területeket
látogatják. Jellemzően magas költési hajlandóságú turisták, akik kevés időt töltenek a 
területen és nagyon sok pénzt hagynak. Ezenkívül fontos, hogy sok fejlesztési forrás
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nyílik meg a világörökségi területek előtt, a helyiek büszkék lehetnek rá. Büszkék 
lehetnek arra, hogy olyan területen élhetnek, ami az egész világnak fontos és kiemelt
figyelem övezi. Természetesen ez a cím jár kötöttségekkel, veszélyekkel is. Pl. a cím
kapcsán megnövekedett turizmus a helyi infrastruktúra túlzott használatával jár,
miközben a bevételek nem helyi vállalkozóknál csapódnak le, hanem pl. kintről 
beérkező vállalkozóknál, s ez komoly gond. Hollókő erre nagyon jó példa, ahol ez 
komoly feszültséget okoz. Másik példa lehet a tokaji eset, ahol a túlzott szabályozás
és a fejlesztések lelassítása vagy ellehetetlenítése okozott gondot. Ebből is látszik, 
hogy megalapozott és kellő társadalmi támogatottsággal rendelkező koncepcióval 
érdemes csak pályázni. Ők ezen dolgoznak lassan tíz éve. A legfontosabb négy 
dolgot elmondaná, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a cím megszerzéséig
eljuthassanak. Először egy menedzsmentszervezetet szükséges létrehozni, mely 
koordinálja a világörökségi várományosi cím megszerzésével és megtartásával
kapcsolatos feladatokat. A második, komoly dokumentáció benyújtása szükséges a
cím megszerzéséhez. Ennek előkészítését önerőből érdemes elkezdeni, mert a 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelöltségnél komoly előnyt jelent, ha egy adott 
helyszín önerőből előkészíti ezeket. A harmadik, hogy egységes térségi támogatás 
övezze a cím megszerzésére irányuló tevékenységet. A negyedik, ami nélkül nincs
siker a mai világban, nem más, mint aktív lobbi tevékenység. Ennek talán
legfontosabb része az volna, hogy azok a hazai és EU források, melyek jelen
pillanatban csak világörökségi helyszínek számára állnak nyitva, kivétel nélkül
megnyíljanak a várományosi helyszínek számára is. E téren nagy siker az előbb 
említett GINOP pályázat. A következő jelölés 2017. januárjában várható, a római 
limes magyarországi szakasza lesz a jelölt. El kell érni, hogy ezt követően a Balaton-
felvidék Kultúrtáj legyen a következő. Ez ügyben sokat dolgoznak és olyan 
visszajelzések érkeznek, hogy erre reális esély van. Alapítványuknak az a célja, hogy
2018-ban a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín legyen a
következő hivatalos magyar jelölt, s 2020-ra dokumentációt kell az UNESCO felé 
benyújtani, melynek megvédését követően ez a térség világörökségi címmel 
rendelkezhet. Ebben szeretnék kérni a testület támogatását.

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Felkéri a Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Koppányi Ferenc képviselő: Az imént elhangzott a világörökségi címmel járó
néhány előny és hátrány. Mit kap Tapolca? A környékbeli önkormányzatok miként 
állnak ehhez a kérdéshez? Tudomása szerint Badacsonytomaj nem kér a dologból.

Kozma Henrik alpolgármester: Néhány fenntartása van ezen hatalmas tájegység
világörökségi címre való felterjesztésével kapcsolatban. Az előterjesztésben Balaton-
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felvidéki Kultúrtáj szerepel, ezt ő nagynak tartja. El tudja fogadni, hogy Tihanynak és 
a Hévízi-tónak, valamit a Káli- és a Tapolcai-medencének van kapcsolata egymással.
Ugyanakkor nem érti, hogy kerül a képbe Keszthely és Balatonfüred, igaz van
megérzése pl. csak az előző napirendi pontra utalva, amikor tárgyalták az iskolák 
ügyét, miszerint Veszprém megye északi részén lévő nagyobb városok hogyan 
marakodnak a délen lévők bizonyos dolgai iránt, hogyan osszák el az oktatási 
területeket a fejük felett kormányzati segítséggel. Ugyanez a problémája jelen esetben
is, ha belekeveredik Keszthely és Balatonfüred, ahol nagy valószínűséggel a 
menedzsmentközpont is lesz, az összegeket ők fogják szétosztani, s az ilyen dolgok 
eredménye az elmúlt tíz év folyamán tapasztalható volt. S Tapolca mit kap, nem
feltétlenül a város, hanem a térség, a Tapolcai- és a Káli medence? Nem is tíz évre
visszamenőleg, hanem a rendszerváltás óta, mindig az utolsó helyen volt az 
elosztásokban, ha jutott, akkor is kis „morzsa”. Más települések pl. Pápa, Veszprém,
Balatonfüred mindig kivette a részét a dolgokból, s ami maradt, azt osztották szét a
kisebb települések között.

Dobó Zoltán polgármester: Nyilvánvaló, hogy bizonyos tényeket nem lehet vitatni.
De, ha ez egy lehetőség arra, hogy a térség forrásokhoz jusson és ismertebb legyen, 
ezt a lehetőséget meg kell ragadni, mindazokkal a fenntartásokkal, amik az imént 
elhangzottak. Az, hogy a várost a rengeteg turista mennyire fogja elözönleni, áll
elébe.

Sólyom Károly képviselő: Bizottsági ülésen ő is fejtegette azt a kérdést, amit 
Alpolgármester Úr részben említett. Úgy gondolja, nem elutasítóan kell hozzáállni,
hanem törekedni kell az érdekérvényesítő képesség minél magasabb szinten történő 
működtetésére, annak érdekében, hogy az ne következhessen be, amire 
Alpolgármester Úr utalt. Mindemellett ne akadályozzák azt, hogy a tájegység, mint
egységes várományos, felkerülhessen a világörökségi helyszínek közé. Van benne
lehetőség, nagyon sok a lehetséges buktatója is, melyet elmondott Elnök Úr is. 
Javasolja, a testület támogassa a kezdeményezést, régóta húzódó kérdés ez.

Lévai József alpolgármester: Érzi az aggódásból a pozitívumot. Azzal, hogy a
testület előtt mindez egy tájékoztató keretében elhangozzék, éppen az volt a cél, 
hogy egyértelművé váljon, ebben aktív szerepet kíván betölteni a város. Ez egyrészt 
talán kötelessége is, hisz egy korábbi kezdeményezés néhai Ács János
polgármestertől származott. Másrészt a pályázati lehetőség, melyről Elnök Úr 
beszélt, megnyílt, erről kaptak is megkeresést a Balaton Fejlesztési Tanácstól. Ha 
abban részt kívánnak venni, lehetőleg nyertesként, itt a lehetőség, be kell 
kapcsolódni a kezdeményezésbe. Erre vonatkozóan már folytattak tárgyalásokat a
környező településekkel, hiszen nemcsak Tapolca érintett ebben, s reméli együtt 
sikeresek lehetnek. Másrészt aktívan be kell kapcsolódni a Balaton Fejlesztési Tanács
munkájába is, hiszen ő kezeli ezt a kérdést. Ott kell kiállni véleményük mellett, s 
akkor nem kimarad a város, hanem részese lehet a projektnek. Tapolcának az
idegenforgalom terén van jövője, s a világörökségi cím ezt tovább erősítheti.  
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Sólyom Károly képviselő: Miért ez az aggodalom? Szóba került Badacsonytomaj.
Korábban létezett egy szervezet, amelyet nem kíván nevesíteni, s amely a
mindennapi életbe beavatkozott, ugyanakkor adni nem akart semmit, állandóan csak
követelt, s ez az emberek zsigereibe annyira beépült, hogy mindentől tartózkodnak, 
ami védett, védendő. Úgy gondolja, az utóbbi időben azért változott a helyzet, de az 
elmúlt 15-20 évben kritikán aluli volt.

Koppányi Ferenc képviselő: Tokaj és egyéb világörökségi részek véleménye: a
világörökségi cím egyszerre áldás és átok, egyszerre vannak hátrányai és előnyei. 

Sándor Péter Balaton Világörökségéért Alapítvány elnöke: Szeretne reagálni két
felvetésre. Egyrészt a 2015. évi világörökség várományosi lista felülvizsgálatánál
fontos szempont volt, hogy csak azok maradhatnak a listán, ahol az egységes térségi
támogatás biztosított. Ezért a 33 érintett önkormányzatot egyenként keresték meg,
melynek része volt Badacsonytomaj is, s a végén mindenkitől pozitív választ kaptak, 
így egységesen tudtak fellépni a kormányzat irányába. Másrészt a világörökségi
törvény kimondja: a világörökségi cím a meglévőn kívül további oltalmat nem 
keletkezet. Ez azt jelenti, hogy csak az lehet világörökségi terület, ami jelen
állapotában vagy kulturális örökségi védelem alatt vagy természetvédelmi védelem
alatt áll, így pl. a városok belterülete nem lesz világörökségi terület. Ami jelen
pillanatban is vagy nemzeti parki terület vagy műemlékvédelem alatt áll, ahhoz 
többletet ez a védelem nem ad, több előírásra nem kell számítani. Ezt a félelmet 
szeretné eloszlatni, mert általában mindenki ettől tart a leginkább. 

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a tájékoztatást.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

166/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton-
felvidéki Kultúrtáj világörökségi várományos helyszíneiről és 
az aktuális feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja, A Balaton
Világörökségéért Alapítvány világörökségi cím megszerzését
célzó erőfeszítéseit támogatja. 

Marton József képviselő: Javasolja, hogy következő napirendi pontként a vendégek 
egyéb elfoglaltságára tekintettel „A köznevelési intézmények működtetői 
feladatainak átadására vonatkozó megállapodások és szerződések elfogadása” című 
előterjesztést tárgyalják 

Dobó Zoltán polgármester: Elfogadja Képviselő Úr javaslatát. 
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5) A köznevelési intézmények működtetői feladatainak átadására vonatkozó 
megállapodások és szerződések elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Kozma Henrik alpolgármester: Átnézte a felsorolásban azokat a helyszíneket,
melyeket a város nem szeretne átadni. A kollégium épületével kapcsolatban merült
fel aggálya. A kollégiumot a város az adófizetők pénzéből vásárolta meg. Korábban 
MÁV oktatási központ volt, itt lett kialakítva a kollégium. Így működött hosszú 
éveken keresztül, a körülmények azonban változtak. Egyrészt csökkent a
kollégiumban azok száma, akik igénylik ezt az ellátást, másrészt a város részéről 
felmerült az igény, hogy az épületet olyan célokra használja, amely a
vendégforgalom szempontjából számára kedvező. Az előterjesztésben az szerepel, 
hogy az épület második szintjét adja át az önkormányzat, nem tudja, hogy lehetséges
volna-e inkább az első szintet átadni a kollégiumi feladatokra. Úgy értesült, hogy 
megfelelő számú szoba így is rendelkezésre állna. Kérdezi, lehetne-e ilyen módosítást 
kezdeményezni?

Dobó Zoltán polgármester: A tárgyalások során ezt a kérdést jól körüljárták.
Egyenlőre a fenntartási erő a kétséges, hogy azt az önkormányzat fenn tudná-e 
tartani. Ezért igyekeznek társasházzá alakítani, s a város csak azt a szintet tartja meg,
amit turistaszállóként tud használni. Később is lehet az állam felé vagyon 
visszaigényléssel élni, ha kiderül, hogy már nem szolgál kollégiumi célokat.

Ughy Jenőné jegyző: A köznevelési törvény előírja, hogy az oktatáshoz tartozó 
ingatlanokat át kell adni. Nem lehet másnak nevezni a kollégiumot, mint ami, az
oktatáshoz szükség van rá. Véleménye szerint nagyon jó alap, hogy a második szint
nem kerül vagyonkezelésbe. A többi majd kiderül. Egyenlőre nem tudni, mi lesz a 
köznevelési intézményekkel, hogy valamilyen oknál fogva nem kerül-e vissza az
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önkormányzatokhoz. Ezt most végre kell hajtani, mert a törvény előírja, a többi 
tárgyalási alap.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban megjelent
vendégeket, kívánnak-e kiegészítést tenni?

Takácsné Szántó Mónika Balatonfüredi Tankerületi Központ gazdasági vezetője:
Meg szeretné köszönni Tapolca Város Önkormányzatának az együttműködést, 
amelynek eredményeként a vagyonkezelési szerződés gyorsan és korrekten 
létrejöhetett. Tankerületi Igazgató Úrnak a mai napon Budapestre kellett utaznia, őt 
bízta meg képviseletével. A kollégiummal kapcsolatban annyit kíván elmondani,
főként szakközépiskolai gyermekek használják, mivel azonban a gimnáziumhoz 
tartozik, át kell venniük. Az, hogy a későbbiekben mi lesz a sorsa, annyit tud 
mondani, együttműködnek az önkormányzattal e tekintetben is.   

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

167/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak 
figyelembe vételével a Balatonfüredi Tankerületi
Központhoz tartozó

1. Batsányi János Gimnázium és Kollégium, 8300 Tapolca,
Liszt Ferenc u. 12-14.

2. Batsányi János Gimnázium és Kollégium kollégiumi
feladatellátási helye, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 10.

3. Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, 8300 Tapolca
Bárdos Lajos u. 1-5. és tagintézményei:

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye, 
8300 Tapolca, Stadion u. 16.,

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4., valamint

4. Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény, 8300 Tapolca Deák Ferenc u., 16.

5. Szász Márton Általános Iskola, 8300 Tapolca, Iskola u. 5.

és a Veszprémi Tankerületi Központhoz tartozó
1. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai

Tagintézménye, 8300 Tapolca, Ady Endre u. 22.
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köznevelési intézmények közfeladatainak ellátását szolgáló,
települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra
vonatkozóan az illetékes tankerületi központtal az
előterjesztés mellékletei szerint Átadás-átvételi megállapodást 
és Vagyonkezelési szerződést köt. 

Felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződések 
és a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám, vagyon, jogok és
kötelezettségek átadás-átvételére vonatkozó megállapodás-
tervezetek aláírására.

Határidő: 2016. december 15.
Felelős: polgármester

Császár László képviselő: Javasolja, hogy következő napirendi pontként „Stolár 
Mihály Ferenc intézményvezetői megbízásának véleményezése” című előterjesztést 
tárgyalják.

Dobó Zoltán polgármester: Elfogadja Képviselő Úr javaslatát. 

6) Stolár Mihály Ferenc intézményvezetői megbízásának véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Stolár Mihály Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője: Köszöni az
önkormányzatnak, hogy az intézmény mellé állt. Nemcsak, hogy mellette állt, hanem
mindig ténylegesen segítette legalább a minimális feltételek biztosítását. Bízik abban,
hogy az állami fenntartás során is hasonló támogatást kap az iskola. Mivel ciklusa
lejár augusztus elsején, s utána már nem sok ideje van a munka világában - tíz
hónap, s betölti a 63 és fél évet -, ha most megkapja öt évre a megbízatást, nem kíván
vele öt évig élni.

Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

168/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés 
h) pontjában biztosított véleményezési joga alapján Stolár
Mihály Ferenc intézményvezetőt alkalmasnak tartja a 
szakszerű és jogszerű intézményi működés biztosítására, a 
szakmai munka tovább fejlesztésére, ezért intézményvezetői 
megbízását támogatja.

Határidő:  azonnal
Felelős:   polgármester

7) Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 9/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A rendelet felülvizsgálata egyrészt azért szükséges, mert
változott a jogszabályi környezet, másrészt pedig Szőc Község Polgármestere 
kérelemmel fordult Tapolca Város Önkormányzata felé, hogy vegye be a fogorvosi
ellátásba Szőc Községet is. 
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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20/2016. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az orvosi 
körzetek kialakításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
20/2016. (XI.28.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

8) Tapolca Város Településrendezési Eszközei kisebb módosításának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Többször volt már arról szó, hogy a Cellcomp Kft.
szeretne telephelyet bővíteni, ennek érdekében kerül sor a településrendezési 
eszközök módosítására.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Ughy Jenőné jegyző: A testületi ülés előtt a napirendi pont I. határozati javaslatában 
megjelölt 1. számú melléklet kiegészítéseként kiosztásra került a településszerkezeti
leírás, mely a településszerkezeti változásokat, a területi mérleg változását, valamint
a biológiai aktivitás érték egyensúly számítást tartalmazza. Ezzel együtt kell
értelmezni a határozati javaslatot. Ezt tervező úrtól tegnap délután folyamán kapta 
meg az önkormányzat.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

169/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 172/2005. (VI.17.) Kt. határozattal jóváhagyott
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településszerkezeti terv jelen határozat 1. melléklete szerinti
módosítását.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a polgármestert, hogy

a) a módosított településrendezési eszközöket (módosító
határozatot és rendeletet, valamint azok mellékleteit) - az
elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt - küldje meg az 
illetékes Állami Főépítész részére és az eljárásban résztvevő 
összes államigazgatási szervnek.

b) gondoskodjon a településrendezési eszközök
nyilvánosságáról, az önkormányzat honlapján való
közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal kapcsolatos 
településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról. 

Határidő:  azonnal
Felelős:   polgármester

21/2016. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Tapolca
Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI.02.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet–tervezetet elfogadja és 21/2016.
(XI.28.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

9) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A rendelet módosítását a kitelepült árusítás,
árubemutatás feltételeinek pontosítása indokolja. Fontos, hogy a járdán legalább 1,5
méter széles terület megmaradjon a gyalogosforgalom számára.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Kozma Henrik alpolgármester: Kiegészítésként elmondja, a rendeletbe olyan
módosítás is került, mely meghatározza azt, hogy ki és milyen mértékben adhat
mentességet és kedvezményt ilyen esetekben, mert eddig ez nem volt szabályozva.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

22/2016. (XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati
rendeletének módosítására kidolgozott rendelet-tervezetet
elfogadja és azt 22/2016. (XI.28.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

10) Tájékoztató a helyi adókról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az éves adóbevételek felülvizsgálata alapján nem
javasolja helyi adók mértékének emelését, a kedvezmények, mentességek
megváltoztatását. A bevételek az elvárásoknak megfelelően alakultak, bízik abban, 
ez a továbbiakban is így lesz.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

170/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló tájékoztatót elfogadja.

11) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A temetőkről és a temetkezésről szóló törvény úgy 
rendelkezik, hogy a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét évente felül kell 
vizsgálni. Az elmúlt évben történt díjemelés, idén nem javasolja a díjak változtatását.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

171/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) 
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önkormányzati rendeletet felülvizsgálta, mely alapján a
temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) 
önkormányzati rendeletet nem kívánja módosítani.

12) Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, és a 2017. évi 
közszolgáltatási díj elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Császár László képviselő: Czanka Barnabás leírásában szerepel egy-két érdekes
cégnév, többek között Új Temető, Magyar Államvasutak Zrt., az egyéb cégekről nem 
szeretne szólni, akik nem veszik igénybe a szolgáltatást a területen. Nem érti, ez
hogyan lehetséges?

Lévai József alpolgármester: Czanka úr nem azt nyilatkozta, hogy ezek a cégek nem
veszik igénybe. Igénybe veszik, csak az önkormányzattól kapott listán nem
szerepelnek. A listát kell pontosítani.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

172/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Czanka 
Barnabás Közszolgáltató a helyi kötelező közszolgáltatás 
keretében végzett, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól 
szóló tájékoztatását elfogadja.

13) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása 2017.
évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés elsősorban az üzlethelyiségek, 
raktározás céljára használható helyiségek bérleti díjainak mértékéről szól. Amíg van 
üres üzlethelyiség, nem igazán lehet díjat emelni. A határozati javaslat a díjak
érintetlenül hagyását javasolja.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

173/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2017. január 01. -
2017. december 31. közötti időszakra az alábbi táblázat szerint 
határozza meg:

Ft/m2/év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.
Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 13.000.- Ft/m2/év
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő 
tényleges közös költséget a bérlő köteles megfizetni. 

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester

Bérlemény-
csoport

Díjövezet

A B C

I. 17.160.- 6.200,- 3.520,-

II. 13.730.- 6.200,- 2.810,-

III. 10.380.- 6.200,- 2.080,-
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14) A Tapolcai Szennyvíztisztító Telep technológiai fejlesztése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

174/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti 
Települési Szennyvízelvezetési- és tisztítási Megvalósítási
Program keretei között, a tapolcai Szennyvíztelep fejlesztése
megvalósítása érdekében továbbra is együttműködik a 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a módosított
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására, 
egyben arra is, hogy a projekttel kapcsolatos bármely releváns
dokumentumot a későbbiek folyamán önállóan elfogadja, 
aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy következő napirendi pontként a vendég 
egyéb elfoglaltságára tekintettel „A „Tapolca” név használata iránti kérelem
elbírálása” című előterjesztést tárgyalják. 

15) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
 Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a napirendi ponttal kapcsolatban megjelent
vendéget, kíván-e kiegészítést tenni?
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dr. Vidosa Károlyné kérelmező: Egyesületet alapítottak a Tapolcán és környékén
fellelhető értékek állapotának figyelemmel kísérése, lehetőség esetén megújítása, 
megszépítése céljából. A cégbírósághoz csak abban az esetben tudja az egyesület
benyújtani alapszabályát, ha a Tapolca név használatának engedélyezését a
testülettől megkapja. Az egyesületük neve: Tapolcai Értékmegőrző Egyesület. Bízik a 
testület pozitív döntésében, hisz Tapolca értékeit szeretnék szebbé tenni. A cél elérése
érdekében sokat kell tenni, pályázatokat írni, megvalósítani mindazt, amit
célkitűzésként megjelöltek. Azt megígéri, szégyent nem hoznak Tapolcára. 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

175/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete feljogosítja 
a

Tapolcai Értékmegőrző Egyesületet (8300 Tapolca, Fő tér 
7/4., képviseli: Neszler Imre Attila, tevékenységi köre:
tapolcai épített környezet védelme, megóvása, a helyi értékek
megőrzése) arra, hogy tevékenységi körében Tapolca város 
nevét használja az egyesület nevében mindaddig, amíg a
kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be.  

A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott
változásokat Tapolca Önkormányzatának jelezni.

16) Egyes háziorvosi és fogorvosi körzetek székhelyével kapcsolatos
megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

176/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti, Gyulakeszi, Raposka, 
Szigliget, Hegymagas, Nemesgulács, Kisapáti, Káptalantóti,
Zalahaláp és Szőc településekre is kiterjedő fogorvosi körzetek 
székhelye megállapításáról szóló megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az érintett
településekkel megkösse a megállapodást.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester

177/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 2. melléklete szerinti, a Tapolca, 6. számú 
háziorvosi körzetet érintő, Monostorapáti és Hegyesd 
községek közigazgatási területére is kiterjedő háziorvosi 
körzet székhelyéről szóló megállapodást jóváhagyja. 

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 2. melléklet
szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester

178/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 3. melléklete szerinti, Sáska község közigazgatási 
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területére is kiterjedő fogorvosi körzet székhelyéről szóló 
megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a 3. melléklet
szerinti megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. november 30.
Felelős: polgármester

17) Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Korábban több egészségügyi alapítvány létrehozására
került sor. Sajnos összességében nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, 
mely nem az alapítókon, a résztvevőkön múlt, hanem a jogszabályi változások 
indukálták.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

179/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Diszeli
Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való 
megfeleltetés céljából és a kuratórium létszámának változása
miatt az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint módosítja, és az 
egységes szerkezetű alapító okiratot jóváhagyja. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy néhai Meiszterics János kuratóriumi
tagsága megszűnt. 

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

180/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Glázer
Sándor Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való 
megfeleltetés céljából az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint 
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

181/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr.
Ládics Ottó Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való 
megfeleltetés céljából az előterjesztés 3. sz. melléklete szerint 
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

182/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. Papp
Pál Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát a Polgári
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Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek való 
megfeleltetés céljából az előterjesztés 4. sz. melléklete szerint 
módosítja, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 
jóváhagyja.

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket 
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős:   jegyző 

18) A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

183/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2017/2018-as nevelési évben a

Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben 6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében 4 csoport,
Hársfa Tagintézményben 3 csoport,
összesen 19 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését
ennek figyelembe vételével terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Határidő: 2017. február 15.
Felelős: polgármester

184/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) bekezdése 
alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában működő Tapolcai 
Kertvárosi Óvodában az óvodai csoportra megállapított
maximális létszám a 2017/2018-as nevelési év indításánál
legfeljebb 20 %-al átléphető, továbbá függetlenül az indított 
csoportok számától akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

Határidő: 2017. szeptember 1.
Felelős: polgármester

19) Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva 
tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Humán Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

185/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az óvodai 
nevelést ellátó Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményébe a
hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2017/2018. nevelési
vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban állapítja 
meg:

2017. április 26. 9.00-16.00 óra között
2017. április 27. 9.00-16.00 óra között.
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Az óvoda felvételi körzete: Tapolca város és Raposka község
közigazgatási területe.
Az óvodai jelentkezés helye:

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca Darányi u. 4.

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye,
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye,
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye,
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 
30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban,
Tapolcai Újságban, Tapolcai város honlapján a szülők számára 
közzéteszi.

Határidő: 2017. március 25.
Felelős: polgármester

186/2016. (XI.25.)  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján:
heti nyitvatartási időt a 2017/2018-as nevelési évben hétfőtől 
péntekig 6.00 órától 17.00 óráig állapítja meg.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezése
a 2017/2018-as nevelési évben:

Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhely): 2017. július 31 - augusztus
11-ig
Barackvirág Tagintézmény (Kazinczy tér): 2017. július 17 - július
28-ig

Szivárvány Tagintézmény (Dobó tér): 2017. július 3 - július 14-ig

Hársfa Tagintézmény (Alkotmány u.): 2017. augusztus 14 -
augusztus 25-ig

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése a
2017/2018-as nevelési évben:

Tapolcai Kertvárosi Óvoda (székhely): 2017. július 3 - július 28-ig;
2017. augusztus 14 - augusztus 25-ig
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Barackvirág Tagintézmény (Kazinczy tér): 2017. július 3 - július 14-
ig; 2017. július 31. - augusztus 25-ig
Szivárvány Tagintézmény (Dobó tér): 2017. július 17. - augusztus
25-ig
Hársfa Tagintézmény (Alkotmány u.): 2017. július 3. - augusztus
11-ig

Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva 
tartási időpontjairól 2017. február 15-ig a helyben szokásos módon 
tájékoztassa a szülőket. 

Határidő: 2017. február 15.
Felelős:  polgármester

20) Tájékoztatás a Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint
Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI.2.) önkormányzati
rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

187/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI. 02.)
önkormányzati rendelettel szemben érkezett
VEB/005/2936/2016 számú törvényességi felhívást
tudomásul veszi és a szükséges intézkedéseket megteszi.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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21) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

188/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
02/2, 0259, 3442 és 0461 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 
Tapolca Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2009.
április 16-án létrejött szerződés V.4/b.) pontjában, valamint a 
2011. május 13-án létrejött megállapodás V.4) pontjában,
továbbá a Tapolca 848. helyrajzi számú ingatlant érintő 2013. 
március 27-én létrejött szerződés v.5.) pontjában megállapított 
kötelezettségvállalásról szóló alábbi beszámolót elfogadja.

A Tapolca 02/2 hrsz-ú, természetben a Hegymagasi úton
található volt állatrakodó használati célja megegyezik a
szerződéskor meghatározott „településrendezés” használati 
céllal.

A Tapolca 0259 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0259/1, 0259/2,
0259/3, 0259/4 és 0259/5 hrsz-ú ingatlanok, természetben a
Zalahalápi út nyugati oldalán található volt szemétlerakó
használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

A Tapolca 3442 hrsz-ú, természetben a Kazinczy tér 11-13.
számú Y-házaktól nyugatra található, kivett, játszótér
használati célja megegyezik a szerződéskor meghatározott 
„településfejlesztés, közösségi tér biztosítása” használati
céllal.
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A Tapolca 0461 hrsz-ú, kivett, sportpálya használati célja
megegyezik a szerződéskor meghatározott „egészséges 
életmód közösségi feltételeinek elősegítése” önkormányzati 
feladat ellátásának elősegítése érdekében, a sport 
támogatása, sportpálya üzemeltetése használati céllal.

A Tapolca 848 hrsz-ú, természetben a Táncsics M. u. 16. szám
alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlanban állagot megóvó munkálatok 
(udvar rendbetétele, lakóház kiürítése) kerültek elvégzésre.

Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja,
azokat el nem idegenítette, illetve azokkal semmilyen
tranzakciót végre nem hajtott.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester

22) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2016. évi működésről és a 2017. évi tervekről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a testületi ülésen Böröndy Tamás irodavezető 
urat. Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni?

Böröndy Tamás Tourinform irodavezető: Köszöni a meghívást. Próbált egy olyan
beszámolót összeállítani, mely nemcsak az iroda működésével kapcsolatos, hanem 
igyekszik rávilágítani a tapolcai turisztikai, vendégforgalmi adatokra. A
beszámolóban látható, hogy kezdeményezések indultak el a városban, ami pozitív
irányba vetíti elő a város idegenforgalmát. Kéri a testület támogatását a 
beszámolóban szereplő jövő évi tervekkel kapcsolatban.  

Dobó Zoltán polgármester: Örül, hogy ilyen lelkesen és ilyen minőségben végzi 
munkáját. Részletes a beszámoló, s a benne foglaltakat figyelembe véve
erőteljesebben lehet pozícionálni a várost, jobban felismerhetők, mik az érzékeny 
pontjai az ide látogatóknak, miért jönnek, s minél magasabb színvonalon lehessen
őket kiszolgálni. Amit lehet igyekezni kell megadni az ide látogatóknak, hiszen 

cserébe bevételt vár a város. A Tapolcán élők megélhetését kell hosszú távon is 
biztosítani.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

189/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tourinform Iroda 2016. évi működésről és a 2016. évi 
tervekről szóló beszámolóját elfogadja. 

23) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Bajner Imrét, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola igazgatóját. Kérdezi, kíván-e kiegészítést hozni?

Bajner Imre Tapolcai Bárdos Lajos Ált. Isk. igazgatója: Köszöni nem.

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Humán Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 

előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

190/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal által összeállított, Tapolca
város közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt 
biztosító általános iskolai körzethatárokkal egyetért.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 
nyilvántartásában Tapolca városban lakóhellyel, ennek
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hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 0
fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 8 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye: 3 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye: 1 fő 

 Szász Márton Általános Iskola: 5 fő, 
összesen 17 fő. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

24) Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének 
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja képviselő-testületnek. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

191/2016. (XI.25.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi 
belső ellenőrzési munkatervet az 1. melléklet szerint elfogadja.  

Határidő: folyamatos
 Felelős:   jegyző 
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK 

Buzás Gyula képviselő: A posta átalakításra került, s ezáltal a 2. számú postahivatal
forgalma kint a keleti városrészben megnövekedett. Amennyiben lehetőség adódik, a 
posta vezetőjével fel kellene venni a kapcsolatot, hogy a megnövekedett forgalom 
okán nem kaphatna-e erősítést az említett postahivatal. 
A Barackos lakóparkkal kapcsolatban kérdezi, igaz nem az ő körzete, mikor javul az 
ottani utak állapota?

Dobó Zoltán polgármester: Aszfaltozásra gondol Képviselő Úr? 

Buzás Gyula képviselő: Nem feltétlenül, de valamiféle megoldás szükséges, kátyú
kátyú hátán.

Dobó Zoltán polgármester: Ha jól tudja, folyamatosan javítják, amit meg lehet tenni,
igyekeznek megtenni.
Egyébként sajnálattal hallja, hogy a posta nem készült fel az átalakításra. Bízik abban,
hogy beavatkozás nélkül rendezi a posta a helyzetet, hiszen a központi postahivatal
Tapolcán óriási forgalmat bonyolított le, s a keleti városrészben lévő épület nem is 
alkalmas a megnövekedett forgalom lebonyolítására, bár itt bent az ügyintézés
továbbra is zajlik. Ha már elkezdték átalakítani a postát szeretné, ha a főbejáratnál 
kialakítanának mozgássérültek és babakocsival közlekedő ügyfelek részére egy jól 
használható rámpát. Ez ügyben a területileg illetékes vezetővel felveszi a kapcsolatot, 
együttműködve a város műszaki osztályával. 

dr. Décsey Sándor képviselő: Két programot szeretne az idei évből az érdeklődők 
figyelmébe ajánlani. November 29-én ismét egy helyi szerző, Horváth József legújabb 
művének bemutatására kerül sor 17.00 órai kezdettel a Wass Albert Könyvtár és 
Múzeumban, december 7-én, a már hagyományosnak nevezhető könyvtári 
hangverseny keretében a Szélkiáltó együttes lesz vendégük, szintén 17.00 órai
kezdettel. Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényeken.

Sólyom Károly képviselő: Információi szerint a Tapolcai Járási Hivatal vezetője, 
Benczik Zsolt más fontos beosztásban folytatja munkáját. Köszönetét fejezi ki eddig
itt elvégzett munkájáért, sok sikert kíván további munkájához.

Császár László képviselő: Az adventtel kapcsolatban az elmúlt héten a közösségi
oldalakon megjelent néhány információ a kitelepült vállalkozókkal kapcsolatban. A
lakosság körében ez nagy érdeklődést váltott ki, s ezért érdemes volna a 
nyilvánosságot egy rövid tájékoztató keretében informálni, hogy hogyan történt a
pályáztatás, mielőtt ennek nagyobb visszhangjai lennének. Tudja, hogy ez nem 
önkormányzati, polgármesteri feladat, ezt a Tapolca Kft. végezte a korábbiakban is.
Tekintettel arra, hogy Labovszky Imre a kezdetektől részese volt a rendezvénynek, s 
hosszú éveken keresztül az ő állatait simogathatták a gyermekek, szeretné 
megköszönni korábbi tevékenységét. S, hogy most miért maradt ki, talán Rédli
Károly igazgató úr elmondja. Személy szerint maga is nagyon sajnálja, hogy ő nem 
lesz ott az adventi forgatagban, aki színfoltja volt ennek a rendezvénynek.
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Dobó Zoltán polgármester: Értesült erről a fajta hangulatkeltésről ő is. Ismeretei 
szerint két éve lehet és kell pályázni a szóban forgó helyekre, a pályázat feltételei
nyíltak, mindenki számára elérhetőek. Bízik abban, hogy a város által fenntartott 
Tapolca Kft. apparátusa kellően felkészült a pályázatok elbírálásához. Úgy látja, ez az 
adventi időszakban fennakadásokat nem okoz. Ha Képviselő Úr nevesítette 
Labovszky Imrét, el kívánja mondani, a városnak és a vállalkozónak a viszonya jobb,
mint bármikor, hiszen régi vágya teljesült azzal, hogy az általa oly sokáig használt, s
most már újjáépített strandon lévő ingatlanjáért a város kárpótolta őt, amire eddig 
nem került sor. Ezzel, úgy gondolja, a város kifejezte viszonyát munkásságához. Kéri
Igazgató Urat, röviden tájékoztassa a jelenlévőket és a város lakosságát a pályázat 
lebonyolításáról.

Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: Köszöni a kérdést. Közvetett
módon ő is értesült a közösségi oldalakon folyó folyamatról, ezért tartotta 
indokoltnak ezzel a kérdéssel kicsit részletesebben foglalkozni a Tapolcai Újságban
az adventi előkészületeken belül. Ezt próbálja meg röviden összefoglalni. Valóban 
2016-ban, immár második alkalommal, tulajdonosi döntés alapján, ajánlattételi
eljárás révén kerülnek kiválasztásra a partnerek, akik az adventi időszakban a Fő 
téren vendéglátási tevékenységet végeznek. Úgy gondolja, a jelenlévők döntő 
többsége előtt ismertek ezen terület adottságai. Több év együttműködése után, a hely 
méreteire tekintettel két pozíció lett kialakítva, így biztosítható a közműellátás is 
kulturált körülmények között. Ehhez kell igazodni. Ugyanakkor üzleti
megfontolások miatt is praktikus a két hely, hiszen a város lélekszáma, a város
lakossága által generált kereslet két partnert tud üzletileg ellátni. Ezen
megfontolásokból idén is a két helyre lett az ajánlattételi eljárás meghirdetve kellő 
nyilvánossággal írott és digitális platformokon keresztül. A beérkezett ajánlatokat a
társaság alkalmazottai három fős bizottság keretében értékelték és készítettek egy 
összesítést, ezt követően már az ügyvezető jelenlétében volt az elbírálás. A 
folyamatról annyit, nyilván fontos volt, hogy anyagiak szempontjából milyen
ajánlatok érkeznek, de számos egyéb szempont is létezett, többek között pl. a

referenciák, a kínálat, annak minősége. A partnereket illetően meglepetés nem volt, 
hiszen abból a körből érkeztek az ajánlatok, akikre részben számítottak, s akikkel az 
elmúlt időszakban dolgoztak is. A számos szempont mellett nyilvánvalóan fontos az 
anyagi ajánlattétel. Mindhárom ajánlat konkrét összeget jelölt meg, mely összegek
meghaladták azt az összeget, melyet az ajánlattételi eljárásban nevesítettek. Nem volt
mit tenni, ügyvezetői döntés alapján, de lényegében közös akarattal, a végső 
sorrendet az ajánlattételek összege határozta meg. S ebben Imre bácsi - legnagyobb
sajnálatukra - messze alulmaradt a többiekhez képest. Tavaly is hasonló volt a
szituáció, csak lényegében más nagyságrendekkel, akkor is egy korábban hosszú
éveken keresztül együttműködő olyan partnerünk vesztett, akit akkor is sajnáltak, 
hisz vállalkozása hosszú éveken keresztül együttműködött, hogy ez a rendezvény 
eddig fejlődjön. Így lett a vesztese ennek az eljárásnak. Ő maga személyesen 
megkereste, legfőképpen a személyes ismeretség, a több, mint egy évtizedes 
együttműködés és az iránta érzett tisztelet okán. A megbeszéléskor korrekten és 
higgadtan tudomásul vette az érveket. Ezért lepte meg az ezt követő időben 
kezdődött kampány, hozzátéve, ő nem tájékozódott a közösségi oldalon sem a 



46

kezdetekkor, sem azóta, hogy ki és milyen véleményt fogalmaz meg. Örül annak,
hogy itt is elmondhatta, nyilvános és tisztességes eljárás révén választották ki 2016-
ban is a két partnert, minden körülményt figyelembe véve. Imre bácsi volt a
személyes találkozás során az egyike azoknak, akik elfogadták, hogy a harmadik
nem élne meg a piacon. Egyrészt fizikailag nem lehetne hol kialakítani, nem lehetne
tisztességgel kiszolgálni villannyal, vízzel stb., ráadásul üzletileg is kivitelezhetetlen,
hiszen vélhetően a két partner - ahogy korábban is - idén is elégedetten fogja bezárni 
a boltot, s ehhez képest nem praktikus a három kevésbé elégedett vagy veszteséges
partner. S az sem lenne üzletileg praktikus, ha pl. 20-30 méterrel arrébb vinnék a
harmadik partner üzletét. Imre bácsival az állatok kérdését is tisztázták, ő mondta ki 
a végső szót, miszerint ha fizikailag nem tartózkodik a helyszínen a vendéglátás 
kapcsán folyamatosan, így nem viszi ki a térre állatait. Ugyanakkor nem maradnak
az érdeklődők állatsimogató nélkül. Összességében igyekeztek tisztességesen eljárni 
ebben az ügyben, aki ezt kétségbe vonja, az téved. Reméli, a kedélyek lecsillapodása
után hasonlóan sikeres hat hetes adventi időszaknak néznek elébe, mint az elmúlt 
években. Ehhez azonban szükséges, hogy minél többen látogassanak el a
rendezvényekre. Köszöni a felszólalás lehetőségét.  

Kozma Henrik alpolgármester: Több dologról szeretne tájékoztatást adni. Több
megkeresés érkezett a lakosság irányából, hogy mikor fogják kézhez kapni a
hulladékszállítással kapcsolatos csekkeket. Talán mindenki előtt ismert, hogy 2016. 
április 1. napjától az NHSZ Tapolca Kft. számlázását be kellett szüntetnie, s ezt a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt. vette át az egész ország területén. Úgy néz ki, fél
év alatt sikerült egy áthidaló megoldást találni. Ahogy ügyvezető asszony 
tájékoztatta a tegnapi nap folyamán, a postával lezajlottak az egyeztetések, így egy-
két héten belül a második, illetve a harmadik negyedévi csekkek kipostázására is sor
kerül.
Buzás Gyula képviselő társa érdeklődött a Barackos lakópark útjaival kapcsolatban. 
A területet kétszer személyesen is bejárta. A héten elkezdődtek a szükséges munkák, 
szeretné, ha a jövőben ez hamarabb megtörténne, hogy ne keletkezzenek ennyi és 

ekkora kátyúk ezen az úton. A munka megkezdését és gyorsaságát hátráltatta, hogy
az egyik teherautó javítása és műszakiztatása folyamatban volt. 
Nyáron egy lakossági fórum keretében a déli városrészben élők elmondhatták 
véleményüket az ottani állapotokkal - csapadékvíz, karsztvíz, szennyvíz -
kapcsolatban. Ekkor a város vezetése úgy döntött, megbíz egy szakértői társaságot, 
hogy dolgozzon ki egy szakmai anyagot, amelyre a jövőben lehet építeni. Dr. Farkas 
Sándor Györgyné vezetésével, Hutter Sándor közreműködésével és Éri Balázs 
ügyvezető anyagaival elkészült ez a dokumentum, amelynek értékelése a 
közeljövőben megtörténik, s utána a lakosság tájékoztatást fog kapni, hogy érdemben 
lehet megoldani a déli városrész problémáit.

Sólyom Károly képviselő: December 31. napján lejár parkfenntartási pályázat, s nem
írtak ki pályázatot. Kérdezi, mi a további elképzelés?
Itt van már év vége, s szeretne érdeklődni a benyújtott pályázatokról, igaz előző 
testületi ülésen kaptak erről egy írásos tájékoztató anyagot. Elsősorban a 
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gyógyhelypályázat, illetve a laktanya sorsa érdekelné, van valami előrelépés ez 
ügyben?

Dobó Zoltán polgármester: A pályázati eredményhirdetések nemcsak Tapolca
tekintetében, hanem információi alapján, hanem egyéb esetben sem történtek meg,
várják az eredményeket, hiszen Tapolca városa sokat áldozott a pályázatok
benyújtása érdekében. Bízik a pozitív elbírálásban.

Lévai József alpolgármester: Semmi pozitív választ nem lehet adni a kérdésre, mely
teljesen jogos. Mielőtt a testületi ülés elkezdődött, olyan információt hallott, talán 
jövő február-március környékén elkezdődhetnek az eredményhirdetések. Ez nem 
megnyugtató, hiszen pl. a gyógyhelypályázat kapcsán érvényben van egy opciós
szerződés, mely bőven túllépett azon a határidőn, amelyben előzetesen megegyeztek 
az eladóval. Személy szerint ez nagyon aggasztja. Közvetett információk érkeztek
arra vonatkozóan, hogy a gyógyhelypályázat kapcsán bővítik azt a keretet, amit erre 
a célra a kormány eredetileg meghatározott. Ez azt vetíti előre, hogy a pályázat 
nemcsak pozitív elbírálású lehet, hanem nem válik szükségessé a források
csökkentése az elbírálás során. Egyéb információ semmi, semmilyen szinten, a
központi pályázatokon kívül más érdemben nem tudott elindulni.

Kozma Henrik alpolgármester: Parkfenntartással kapcsolatban elmondja, a
pályázati kiírás megtörtént, jövő héten történik az elbírálás, hogy egyáltalán érvényes 
lesz-e egy évre. Emellett dolgoznak egy olyan társaság felállításán, ami ezt a feladatot
képes volna ellátni a város területén. Korábbi testületi ülésen született egy döntés,
miszerint az önkormányzat visszaigényli az államtól a volt mentőállomás területét, 
mely épület központja lehet a városgazdálkodási feladatok technikai hátterének.
Gépek beszerzése elindult, egy teherautót rendeltek. Ahhoz, hogy az előírásoknak is 
megfeleljenek, egy faaprító berendezés beszerzése fontos lenne, ami meggyorsíthatja
a munkát, ezáltal a teherautóra már aprítékként kerül a faág. Mindenképpen előnyös 
lenne, mert a munkát végző cég költségmegtakarítást eszközölhet azáltal, hogy nem 

kell annyiszor fordulni. A hulladék befogadására az engedély a Piroscseri-majorban
biztosított. Februárban kellene dönteni az ehhez szükséges létszám biztosításáról.

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, a mai nap folyamán 16.45
órakor lakossági fórum, azt követően közmeghallgatás Tapolcán a Tamási Áron 
Művelődési Központban, 18.30 órakor pedig Diszelben. Reméli, a lakosság minél 
nagyobb számban részt vesz ezeken. Az év utolsó rendes testületi ülésének
megtartására december 16. napján kerül sor.
A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné felhívni a figyelmet. A Tamási
Áron Művelődési Központ szervezésében: november 28. (hétfő) 18:00 - Dr. Reisinger 
János előadás: Biblia a jellemvonásokról; november 28. (hétfő) 19:00 - Felnőtt 
filharmónia bérlet: Frankl Péter, Bársony Péter és Komlósi Ildikó estje; december 2.
(péntek) 18:00 - Integrált Színház: Aranycsapat c. előadás, az ÉFOÉSZ helyi 
szervezete és a Musical Színpad előadása; december 3. (szombat) 17:00 - Márió & ISIS 
Big Band: Karácsonyi koncert; december 4. (vasárnap) - V. Tapolcai Esküvő Kiállítás; 
december 8. (csütörtök) 14:00 – Az Önkormányzat és a HM Hadtörténeti Intézet és
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Múzeum közös szervezésében emléktábla avatás a Városi Kórház egykori szülészet-
nőgyógyászat épületén Gál György emlékére, aki 1956-ban szovjet fegyverhasználat 
következtében hunyt el; december 12. (hétfő) 18:00 - Dr. Reisinger János 
irodalomtörténész előadása: Hogyan győzhetünk a lustaság fölött?; december 13. 
(kedd) 18:00 - V. „Mézes-mázos" mézeskalácssütő verseny és kiállítás, helyszín: 
Hunguest Hotel Pelion; december 17. (szombat) 17:00 - Acro-Dance SE karácsonyi
műsor; december 18. (vasárnap) 16:00 - Mindenki karácsonya a Fő téren; december 
19. (hétfő) 17:00 - Járdányi Pál Zeneiskola karácsonyi műsora. 
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében: Adventi Várakozás a Fő téren- 
a rendezvénysorozat programjaival szeretnék ünnepélyesebbé varázsolni a
karácsonyi készülődést és az ünnepi időszakot. Minden pénteken 16.00-tól „Vacogó 
kuckó” gyermekeknek: Családi játékok, kézműves foglalkozás, szombatonként 18.00-
tól Zenés est forraltborozáshoz, vasárnapokon ünnepi műsor a történelmi egyházak 
képviselőivel, a tapolcai általános iskolák és intézmények, illetve helyi és környékbeli 
együttesek közreműködésével. 
Advent első vasárnapjának programja: 17.00 - Szabadtéri Betlehem és állatsimogató 
kapunyitása, Dobó Zoltán polgármester köszöntője, a város ünnepi fényeinek 
bekapcsolása, verssel közreműködik a Batsányi János Tagintézmény. „Adventi 
készület” a római katolikus egyház közreműködésével, fellép a Nagyboldogasszony 
Római Katolikus Általános Iskola; 18.00 Gold Orleans Jazz Trió
Advent második vasárnapjának programja: 15.00 Jégszobrász Show, 17.00
Mikulásváró gyermekműsor a Fő téren, 18.00  Evangélikus egyházi szolgálat, 
közreműködik a Tapolcai Protestáns Énekegyüttes, 18.30 Rézangyalok fúvós 
együttes.
Advent harmadik vasárnapjának programja: 14.00 - Fanyűvő játékpark, kézműves 
játszóház gyermekeknek, VIII. Tapolcai Forraltbor-főző verseny, 14.30 - Lucázás a 
Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulóival, 15.00 - Életlehetőség Szociális Nappali 
Intézmény fiataljainak műsora, 15.30 - Danhauser Bálint és Bandája – Népzene, 16.00 
-Református egyházi szolgálat, 16.30 - Ünnepi díszbe öltözött Tapolca mozgalom és
Forraltbor-főző verseny eredményhirdetése, 17.00 - Táncház, közreműködik: 

Tördemic Néptáncegyüttes.
A Csermák József Rendezvénycsarnokban: december 3. 15.00 - Városi Mikulás
ünnepség, december 17-18. - Aranykapu Kupa - férfi és öregfiú teremlabdarúgó
torna, december 27. 17.00 - IX. Sportfesztivál - egyesületek, szakosztályok játékos
vetélkedője, december 28. 16.00 - VII. Sakk Gála - a sakk szakosztály ünnepélyes 
évzáró rendezvénye.
Szilveszter a Malom-tó parton: December 30. - V. Év végi malackodás és kolbásztöltő 
verseny, december 31. - 10.00 Családi futóverseny, 11.00 - VII. Szilveszteri Malom-tó
úszás, 19.00 – Év búcsúztatás, újév köszöntés a Fő téren. 
A szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényekre. 

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


