
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
HUMÁN BIZOTTSÁGA 

Ügyiratszám: 1/19-28/2022. 

Készült: 

Az ülés helye: 

Jelen vannak: 

Távol maradt: 

Tanácskozási joggal: 

JEGYZŐKÖNYV 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán 
Bizottsága 2022. december 14-én (szerda) 10.00 órai kezdettel 
megtartott nyilvános üléséről 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal „A" épület I. emelet 12. 
iroda 
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Dr. Décsey Sándor 
Szabó Sándor 
Tölgyes Zsolt 
Horváthné Somogyi Ildikó 
Bertalan Csaba 

Árvai Gábor 
Takács Gábor 

bizottsági elnök 

bizottsági tagok 

bizottság tagjai 

Dobó Zoltán polgármester, Pass Sándor alpolgármester, dr. Iker 
Viktória jegyző, Varga Béláné köznevelési és intézményi referens, 
Schönherrné Pokó Ildikó pénzügyi irodavezető, Bakos Gáborné 
városfejlesztési és üzemeltetési irodavezető, Dénes Emil 
adócsoport-vezető, Kovács Aliz általános igazgatási csoportvezető, 
Kranabeth Zoltán informatikus, Balogh Tímea Bernadett 
jegyzőkönyvvezető. 

Meghívott vendégek közül részt vett: 

Bajner Imre a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola 
intézményvezetője, Síkos Rita a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet igazgatója, Fazekas Róbert településtervező, 
Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezetője, TVSE elnöke, TIAC VSE 
elnöke, dr. Komjátiné Nyakó Györgyi a Tapolcai Bárdos Lajos 
Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény tagintézmény
vezetője. 

Dr. Décsey Sándor bizottsági elnök: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a bizottság 5 tagja jelen van, a bizottság határozatképes, a nyilvános ülést 
megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Tölgyes Zsolt bizottsági tagot. Javasolja, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát 
szavazásra teszi fel. 
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Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: A keszonos sírhelyek létesítése 1s része az 
előterjesztésnek. 

Kovács Aliz általános igazgatási csoportvezető: Igen, lenne lehetőség a Régi temetőben 
keszonos sírhelyek kialakítására. Hogy ennek előkészítése meg tudjon valósulni akár a jövő 
évben, kéri a határozati javaslat elfogadását. 

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Talán jobb lett volna már most valamilyen szerény 
mértékű díjemelés, nem pedig egyszerre, nagyobb százalékban, hiszen elég régóta 
változatlanok ezek az árak. 

Kovács Aliz általános igazgatási csoportvezető: Próbáltak árajánlatot kérni a 2023-as évre 
vonatkozóan, de nem kaptak. 

Dr. Décsey Sándor bizottság elnöke: Köszöni a válaszokat. Kérdezi a bizottság tagjait, hogy 
az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a bizottság elnöke 
a határozati javaslatokat teszi fel szavazásra. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága 5 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

133/2022. (XII. 14.) HB. HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán 
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő - testületnek, 
hogy értsen egyet azzal, hogy a „Régi" temetőben keszonos 
urnasírhelyek kerüljenek kialakításra. 

Javasolja, hogy kérje fel és hatalmazza fel a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy a sírhelyek kialakításának jogszabályi lehetőségét 
vizsgálja meg, s amennyiben annak jogi és egyéb akadálya 
nincsen, gondoskodjanak a kimérési és kialakítási feladatok 
elvégzéséről. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Bizottsága 5 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

134/2022. (XII. 14.) HB. HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán 
Bizottsága a temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet
tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő - testületnek. 

3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet
módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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