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

Ügyiratszám: 1/22-1/2017.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 10-én
(kedd) 8.10 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15. )   

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

Igazoltan távol: Császár László
Marton József

 Vajda Attila képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó 
Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Tóth János informatikus, dr. Iker Viktória 
jegyzőkönyvvezető,  

Kránicz András Gazdasági Bizottság tagja, Kovács Melinda
sajtóreferens, Török Zsolt Tapolcai Városi Televízió munkatársa.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli nyilvános 
ülésen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. A 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:

1/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalja.
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NAPIREND

1) Tájékoztató polgármesteri illetmény összegéről 
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző  

2) Alpolgármesteri illetmény megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Ughy Jenőné jegyző: A napirend tárgyalása előtt szeretne válaszolni a Gazdasági Bizottság 
ülésén elhangzott kérdésre az alpolgármesterek illetményét és tiszteletdíját illetően. Lévai 
József alpolgármester illetménye 471.200,- Ft, Kozma Henrik alpolgármester tiszteletdíja
235.600,- Ft. A képviselők tiszteletdíja, illetménye közérdekből nyilvános adat, ezért 
szükséges nyilvános ülésen tárgyalni.

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tájékoztató polgármesteri illetmény összegéről 
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző  

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni? 

Ughy Jenőné jegyző: Törvényi változás indokolja a napirendi pont tárgyalását. A
polgármester illetményét a jövőben az államtitkár illetményéhez igazodva kell megállapítani. 
Tapolca városában ez az államtitkári illetmény 70 %-a, ehhez igazodik a költségtérítés, mely
az illetmény 15 %-a. Korábban elmondta, ez nyilvános adat, a polgármester tekintetében a
törvény ezt garantálja, viszont a testületet erről tájékoztatni szükséges. Gyulakeszi és Raposka 
települések is tárgyalják a kérdést, szintén rendkívüli testületi ülés keretében. Mindezt azért,
hogy a Magyar Államkincstárnak a döntést az illetményszámfejtés végett el lehessen küldeni,
s februárban már a megváltozott illetményeket kapják a tisztségviselők.  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse az előterjesztést 
tárgyaló Ügyrendi és Gazdasági Bizottság álláspontját.

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

Sólyom Károly képviselő megérkezik, a képviselő-testület 9 fő jelenlétével folytatja munkáját. 

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

Bakos György képviselő: Tisztában van azzal, hogy törvény írja elő a módosítást, de mi 
indokolta a rendkívüli testületi ülés összehívását, hiszen még nincs elfogadott költségvetés?
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Ughy Jenőné jegyző: A kérdés a költségvetéstől teljesen független. Ezt a törvény garantálja. 
A rendkívüli ülést pedig az indokolta, hogy mindezt a Magyar Államkincstár illetményfejtő 
rendszerébe fel kell vinni azért, hogy tudjanak bért számfejteni. Ez országosan így történik,
nemcsak itt.

Bakos György képviselő: Mindezt érti, de úgy gondolja, erről a költségvetés elfogadásakor is 
lehetett volna dönteni, s az összeget visszamenőleg is megkaphatták volna a tisztségviselők. 

Ughy Jenőné jegyző: Biztosan visszamenőleg is folyósítható, de ez nem költségvetés függő. 

Bakos György képviselő: Nem ellene van, csak ezt kicsit furcsának tartja.

Kozma Henrik alpolgármester: Az Országgyűlés hozott döntést e kérdésben, mely 
megjelent a Magyar Közlönyben. Január 1. napjától már az új törvény szellemében kell
cselekednie minden egyes település önkormányzatának. Ezért szükséges a döntés.

Bakos György képviselő: Érti ezt az összefüggést, csak mindennemű pénzforgást az átmeneti 
gazdálkodástól tettek függővé. 

Ughy Jenőné jegyző: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet a szükséges működéshez 
biztosítja a feltételeket. Ez működési feltétel, ráadásul törvény írja elő. Arról nem is beszélve, 
hogy a törvényességi osztály a megyében kiküldte az utasítást a jegyzőknek, hogy 
gondoskodjanak a polgármesteri illetmények, illetve tiszteletdíjak újbóli megállapításáról. Ez
indokolja a rendkívüli ülést.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal  
és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozza:

2/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 
illetményéről szóló tájékoztatást, mely szerint Dobó Zoltán 
polgármester illetménye 2017. január 1. napjától 698.000,‐ forint/hó, 
tudomásul veszi.

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős:   jegyző 

3/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a polgármester 
költségtérítéséről szóló tájékoztatást, mely szerint Dobó Zoltán 
polgármester 2017. január 1. napjától illetménye 15 %‐ának 
megfelelő összegű, 104.700,‐ forint költségtérítésre jogosult, 
tudomásul veszi.
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Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős:   jegyző 

2) Alpolgármesteri illetmény megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse az előterjesztést 
tárgyaló bizottságok álláspontját.

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

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

Lévai József alpolgármester: Személyes érintettsége révén kéri a szavazásból történő 
kizárását.

Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület 8 igen szavazattal
és 1 tartózkodással Lévai József alpolgármestert a szavazásból kizárja, majd Dobó Zoltán

polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – egyhangúan - az 
alábbi határozatokat hozza:

4/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lévai József 
alpolgármester illetményét 2017. január 1. napjától a polgármester
illetményének 90 %‐ában, 628.200,‐ forint/hó összegben állapítja 
meg.

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős:   jegyző 

5/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Lévai József 
alpolgármester részére 2017. január 1. napjától járó költségtérítést
illetményének 15 %‐ának megfelelő összegben: 94.200,‐ forintban 
állapítja meg.

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős:   jegyző 
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3) Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Buzás Gyula képviselőt, ismertesse az előterjesztést 
tárgyaló bizottságok álláspontját.

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

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

Kozma Henrik alpolgármester: A kérdés személyesen érinti, ezért kéri a szavazásból
történő kizárását. 

Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, a képviselő-testület 8 igen szavazattal
és 1 tartózkodással Kozma Henrik alpolgármestert a szavazásból kizárja, majd Dobó Zoltán

polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – egyhangúan - az 
alábbi határozatokat hozza:

6/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Kozma Henrik 
Alajos alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a
társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 90 %‐ában, 
314.100,‐ forint/hó összegben állapítja meg. 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős:   jegyző 

7/2017. (I.10.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete Kozma Henrik 
Alajos alpolgármester részére 2017. január 1. napjától járó
költségtérítést tiszteletdíjának 15 %‐ának megfelelő összegben: 
47.100,‐ forintban állapítja meg. 

Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Felelős:   jegyző 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Kozma Henrik alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, az 50 év 50 fa kezdeményezés
keretében sikerült az 50 darab fát értékesíteni. Tavasz folyamán ez az 50 darab fa a város
területén kiültetésre kerül.
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Dobó Zoltán polgármester: Milyen típusú fákról van szó?

Kozma Henrik alpolgármester: Díszfák, több fajta, a méretek is változóak. A piac
bejáratához, a rendezvénycsarnok déli részére s egyéb helyekre lesznek ültetve, hisz a
városban nagyon sok hely van. Reméli, ősszel folytatódhat ez a dolog. 

Buzás Gyula képviselő: A Volán átvette január 1. napjától a helyi közösségi közlekedés
lebonyolítását. Azt tapasztalta, hogy visszatértek a ’70-es évekhez, mert olyan buszok járnak.
Elég sok a panasz, pl. a gyermekes szülők nem tudnak le- és felszállni, az időseknek úgy kell 
„leugrani”, mert olyan magas a lépcső. Valamit mindenképpen lépni kell.  

Dobó Zoltán polgármester: Szerinte a kérdés megoldása tárgyalás alatt van.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Ma reggel a Fő téren egy alacsony padlósnak tűnő sárga színű 
helyi járatú buszt látott. Az év első napjaiban valóban nem helyi járatú közlekedésre 
konstruált buszok jártak, most azonban látott egyet, ami széles ajtós, alacsony padlós, nem a
legmodernebb típus, de erről talán már könnyebb a le- és felszállás. 

Kránicz András Gazdasági Bizottság tagja: Kérdezi, a Települési Értéktárra vonatkozó
információ a honlapon elérhető-e és hol, mert neki nem sikerült megtalálnia, s már más is 
feltette neki ezt a kérdést.

Dr. Décsey Sándor képviselő: Azt, hogy az átalakított új honlapon megtalálható-e és hol,
nem tudja, a régin szerepelt. A felmerült kérdésnek utánanéz, s szükség esetén gondoskodik
arról, hogy néhány nap alatt felkerüljön a honlapra.

Ughy Jenőné jegyző: Tájékoztatásként elmondja, a februári ülés várható időpontja, melyen a 
költségvetést tárgyalni kell, február 17. napja.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a részvételt
és a rendkívüli nyilvános ülést 8.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


