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vezetője, Mészáros Ferencné – Bölcsőde vezetője, Vidosa
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Kazinczy Ferenc Általános Iskola igazgatója, Marosi Miklósné –
Barackvirág Óvoda vezetője, Péni Béla – Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Tapolcai Városi
Televízió munkatársai

Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 16 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Horváthné Szalay Gyöngyi és Vörös Béla képviselők
távolmaradásukat igazoltan jelezték. Napirend előtti pontként a lejárt határidejű
határozatok illetve az alpolgármesterek és a polgármesterek beszámolója a két ülés
között eltelt időszakról szól. Alpolgármesterek a beszámolót írásban leadták. Szóban

tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a különböző rendezvényeken való részvételt
nem említené, hiszen majdnem minden rendezvényen részt vett. Az elmúlt
időszakban megbeszélést folytattak Bujdosó Lászlóval és Dr. Rácz Jenővel a kórház
betegellátási körzet javítása érdekében. A kistérségi elnökségi és rendes közgyűlésen
vett részt, amelyen többek között a Nevelési Tanácsadó, az ottani költségvetés és más
egyéb intézményrendszer működését tárgyalták meg. A Badacsonyi Borászati
Kutatóintézet jövőjéről folytattak tárgyalásokat a Minisztérium képviselőivel és a
nagyobb települések polgármestereivel, valamint Dr. Mayer Jánossal.
Laktanyabejáráson is részt vett, ami most már kellő alapot adhat arra, hogy ha
Lesencetomaj aláírja a szerződést, akkor megfelelő módon tudnák a laktanya
területét Tapolca közigazgatási területhez igazítani, amelyet nem zárt ülésen, hanem
ülés után rövid, kötetlen beszélgetésen szeretne képviselő társaival megosztani,
illetve várja a javaslatokat. Ezeket azért nem nyilvános ülésen teszik, mert ez
egyenlőre még nem publikus. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének értékelő
tárgyalásán vettek részt Jegyző Úrral. Itt nemcsak a normatívák ellenőrzéséről volt

szó, hanem más egyéb Állami Számvevőszékkel összefüggő várható vizsgálati
tapasztalatairól folytattak megbeszéléseket. A kórházzal kapcsolatos dolgokról
történt megbeszélés a Medisyst Kft. vezetőivel. Fogadta a Rockwool Közép-Európai
igazgatóját, ahol az igazgató Úr a tapolcai elképzeléseket és fejlesztéseket ismertette.
Befektetői előmegbeszéléseket több alkalommal is folytattak elsősorban az
ingatlanhasznosítás területén a laktanya ügyében, valamint a mentőállomás jövőjéről
és fejlesztéséről folytattak tárgyalásokat. Legutóbb a DRV Zrt. siófoki igazgatójával
beszéltek a bekötésre került csatornarendszer aktuális problémáiról, valamint a
Szennyvíztelep várható fejlesztéséről, illetve egy közös pályázat beadásáról. Kérdezi,
hogy a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kinek van kérdése?

Dr. Csonka László képviselő: A Napló című napilapban megjelent egy cikk, mely
szerint a veszprémi szakellátás vállalná Sümeg és Zirc járóbeteg szakorvosi ellátását.
Ezt hogyan kell érteni? Megállapodást kötöttek Sümeggel, és az ellátás is folyik.
Valószínű, hogy az újságcikkben a Megyei Közgyűlésre hivatkoztak.

Ács János polgármester: A feladatellátás Sümeg pszichiátriai ellátását jelentette,
hiszen a Megyei Közgyűlés határozatában kimondta, hogy csak a fekvőbeteg-ellátást
kívánja átvenni, és a járóbeteg szakellátásról nem esett szó. Véleménye szerint az
újságban elírás történt.
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Lévai József képviselő: Sólyom Károly alpolgármester Urat kérdezi, hogy a
tárgyalásai során, június 12-én tárgyalást és helyszíni bejárást folytatott a
szeméttelepen a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Hatósággal. Kéri, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy miért volt erre szükség, illetve mi volt a
tárgyalás eredménye.

Sólyom Károly alpolgármester: A szeméttelep környezetvédelmi működési
engedélye idén lejár. Az Otto Kft. kezdeményezte a környezetvédelmi engedély
meghosszabbítását. Erre elkészítette a szükséges terveket, amelyet beadott a
környezetvédelmi hatósághoz. Egy ilyen engedély megadásánál a hatóság él azzal a
jogával, hogy egy helyszíni bejáráson egyeztesse az esetlegesen felmerülő

problémákat. Ezt történt meg ebben az esetben, ahol a helyszínen is megtekintették a
szeméttelepet. A szeméttelep további bővítésének nem látják akadályát, ha azokat a
műszaki feltételeket, amit a tervben leírtak, megvalósítják.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester a napirend előtti
beszámolót szavazásra teszi fel.

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

192/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

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

Ács János polgármester: Tisztelettel köszönti Dr. Scher József Rendőrkapitány Urat.
Elmondja, hogy az elmúlt időszakban nagyon sok lakossági bejelentés és képviselői
jelzés érkezett hozzá, mely szerint az elmúlt időszakra Tapolcára nem jellemző

módon bizonyos csoportosulások mindenféle indok nélkül belekötnek fiatalokba,
idősekbe, sok esetben bántalmazások is történnek. Vannak szülők, akik nem engedik
el este a gyereküket, mert fényes nappal a város legfrekventáltabb helyein is
fenyegetőznek ezek a csoportok. Kérdezi kapitány urat, hogy mit lehet tenni ennek
érdekében?

Dr. Scher József rendőrkapitány: Voltak kisebb problémák eddig is a városban, de
nem ennyire. Idén elsősorban a Tópart környékén, a buszpályaudvaron
gyermekkorú és fiatalkorú kisebbséghez tartozó emberek támadtak meg
kirándulócsoportokat, vagy erőszakosan léptek fel velük szemben. Az a gond, hogy
mivel a legtöbb gyermekkorú elkövető, ott a sértett képviselője nem kívánt
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magánindítvánnyal élni könnyű testi sértés miatt, így a Gyámhivatalnak jelezték a
problémát. A másik csoporthoz fiatal felnőttek tartoznak, mögöttük nagy létszámú
baráti, ehhez a nemzethez tartozó rokoni kör felbátorításával az éjszaka folyamán
rendszeresen garázdálkodnak a városban. Jelenleg hét büntetőeljárás van
folyamatban ezen csoportok ellen. Ha a bűnismétlés fennáll, megpróbálják az
Ügyészségnél elérni, hogy a hangadók előzetes letartóztatására tegyenek indítványt
a nyomozóbírónak. Eddig nem találtak ők sem olyan okot, hogy bármiféle
kényszerintézkedést tudtak volna az előállításon, az igazoltatáson és a feljelentésen
kívül ezen személyekkel szemben tenni. Előfordul az, hogy olyan esemény történik,
amikor könnyű testi sértést követnek el. A rendőrségnek lehetősége van arra, hogy
ezt a bejelentést átteszi a bírósághoz. A Tópart, a buszpályaudvar, a disco környékén
megerősített szolgálatot fognak felállítani. A mai napon lejön a bevetési osztály

Veszprémből 14.00 – 19.00 óráig, és akciót tartanak a városban az este folyamán.
Feltérképezés történt, hogy kik tartoznak ezen körökhöz, akik a város nyugalmát
megzavarják. Reméli, hogy hétfőn Tapolcán megalakul a polgárőrség, így
megpróbálják ennek a segítségét is figyelembe venni. Olyan gyerekek is járkálnak
esete 11 óra után a városban, akiket nem biztos, hogy engedni kéne. Sokan mondják,
hogy a sértettet megfélemlítik. Kéri, hogy az ilyen esetekben működjenek együtt a
rendőrséggel. Próbálja felvenni a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjével,
amiről már Lasztovicza Jenő képviselő Úrral is beszéltek. Ha az önkormányzat ad
támogatást, leülnének hárman a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, az
Önkormányzat és a Rendőrség. Már többször ezt megpróbálták, de a Kisebbségi
Önkormányzat sem tud olyan hathatós segítséget adni, hogy ők saját maguk
próbálnának ezekben a családokban ráhatást tenni, hogy előbbre tudjanak lépni. Az
elkövetkezendő hónapban az itt lévő rendőri erővel próbálnak a városban rendet
tenni.

Ács János polgármester: Ha valaki ilyen formában sértettnek érzi magát, akkor az
menjen el a Rendőrkapitányságra, mert az adatait zártan kezelve rendőri intézkedést
lehet tenni. A térfigyelő kamerák megjavításra kerülnek. Kérdezi, hogy a térfigyelő
kamerák a rendőrségi ügyeleten való figyelése problémássá vált?

Dr. Scher József rendőrkapitány: Megbízott főkapitány Úrnak tettek egy javaslatot,
hogy mivel elkészül a rendszer, hadd üzemeljék ismét be a térfigyelő kamerákat. Ők
adatvédelmi szabályokra hivatkoznak. Az a lehetőség van, hogy az önkormányzat
fizessen szabadidős rendőrt – amit nem tart helyesnek -, aki figyelné ezt a rendszert.
Van olyan lehetőség, hogy a felvételt rögzítik. Főkapitány Úr mindentől elzárkózik.

Marton József alpolgármester: A pesti események elkövetőit mi alapján keresi a
rendőrség? Olyan hírek is terjengnek a városban, hogy az atrocitás után a sértettet, a
panasztevőt az ügyeletes rendőr instruálja, hogy inkább mondjon le a
panasztevésről, mert ez egy problémát, illetve ügymenetet jelent az adott személy

részére.

Dr. Scher József rendőrkapitány: Az előfordulhat, hogy a rendőr elküldi a sértettet,
hogy vetessen látleletet. Ha fiatalkorú a sértett, csak úgy tudnak feljelentést felvenni,
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hogy jelen van a törvényes képviselője. A feljelentéseket számítógépes rendszerre
veszik fel. Azt is szokták a kollégái mondani, hogy hivatali munkaidőben jöjjön
vissza a sértett, hogy ezt a feljelentést megtegyék. De olyan, hogy valakit elküldtek
volna, nem volt, olyan nincs. A kollégák ezt nem merik megcsinálni, mert ez
visszakereshető, leellenőrizhető.

Horváthné Németh Edit képviselő: Az interneten is látni több webkamerát, ahol a
világ bármely részét láthatjuk. Ott hol valósul meg az adatvédelem?

Dr. Scher József rendőrkapitány: Véleménye szerint az adatvédelmi törvény nem jó.
Több helyen a megyében fel van szerelve a térfigyelő kamera, de nem lehet
üzemeltetni, mert nem döntötték el a Minisztériumban, hogy üzemeltetheti-e a

rendőrség, vagy nem.

Ács János polgármester: A településen a közbiztonság nagyon fontos. Köszöni
rendőrkapitány Úr beszámolóját. Javasolja, hogy az előterjesztett napirendi pontok a
meghívóban foglaltak szerint kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy
a „Névhasználat engedélyezése” című előterjesztést vegyes ügyek keretében a
Képviselő-testület napirendjére vegye fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.

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

193/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a kiegészítéssel, hogy a
„Névhasználat engedélyezése” című előterjesztést
vegyes ügyek keretében napirendjére felveszi:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az Állami Számvevőszék V-1010/6/2007.
számú jelentéséről tájékoztató
Előterjesztő: Ács János polgármester
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4) Szociális alapszolgáltatási feladatok
ellátására társulási megállapodás kötése
Raposka Önkormányzatával
Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Bölcsődei helyzet tárgyalása, új csoport
indítási lehetőségének megvizsgálása
Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Felkészülés a 2007. évi idegenforgalomra,
Tapolca város és térségének fejlesztési
lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek
feltárása, az együttműködés lehetséges és
célszerű kereteinek kialakítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tájékoztató a 2007. évben benyújtott és
előkészítés alatt lévő pályázatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Tapolca város közoktatási feladatellátási,
intézményhálózat-működtetési és –
fejlesztési tervének módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Veszprém Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár tapolcai kihelyezett osztályának
megszűnése elleni tiltakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

- Névhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A 2007. évi költségvetés módosítása az eddig befolyt állami
bevételek illetve a kiadások változását, valamint a saját bevételének és kiadásának a



7

változását dolgozza fel. A mostani módosítás szerint Tapolca Város Önkormányzata
a 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.970.531.- eFt költségvetési
bevétellel, és 139.493.000.- forint finanszírozási bevétellel, összesen 4.110.024.- eFt
kiadási összeggel állapítja meg. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a
rendelet módosítását.

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

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

Ács János polgármester: A II. félévre tervezett költségvetési módosítást az átadott
intézmények tekintetében még nem tudták érvényesíteni, hiszen az átadás-átvételre
csak augusztus 31-én kerül sor. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

26/2007.(VII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2/2007. (II.14.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és 26/2007. (VII.02.) Kt. rendeletei közé iktatja.

2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az Agip benzinkút területeiről van szó, a másik Lukács
Béla tapolcai lakos részére pár m2 ingatlan biztosítását jelentené. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot 4
igen szavazattal támogatja.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot 4 igen szavazattal támogatja.

Ács János polgármester: Benczik Zsolt irodavezetőt kérdezi, hogy a napirendi
ponthoz kíván-e kiegészítést tenni?

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Nincs kiegészíteni
valója.

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

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

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

27/2007.(VII.02.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete „Az önkormányzat vagyonáról és
vagyonhasznosítás szabályairól” szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítására irányuló

rendelet-tervezetet elfogadja és 27/2007. (VII.02.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

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

194/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata értékesíti a 2129
hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanból
leválasztott 50 m2 térmértékű területet Lukács
Béla Tapolca, Keszthelyi u. 9. szám alatti lakos
részére 3000,-Ft/m2 áron.
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3) Az Állami Számvevőszék V-1010/6/2007. számú jelentéséről tájékoztató
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az Állami Számvevőszék az önkormányzatnál a leírt
időszakban az állami normatívák felhasználását ellenőrizte. Az ellenőrzés során
apróbb hiányosságokat illetve értelmezési problémákat vett észre a vizsgálat,
amelyre az intézkedési tervet kidolgozták. Más egyéb dologgal a záradékot nem
látták el. Az Állami Számvevőszék jelentése terjedelmes, de képviselő társai közül
aki erre kíváncsi, természetesen megtekintheti az önkormányzatnál. Felkéri a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Ács János polgármester: Az Állami Számvevőszék vizsgálója annyit mondott, hogy
mindennapi munka és tájékoztatás folyik az önkormányzat részéről. Az
intézményeknél nagyon sokat fejlődött az adminisztratív könyvelési munka. Látszik
az, hogy az intézmények a legújabb pénzügyi vagy számviteli változásokról is
tájékoztatást kapnak. A vizsgáló köszöni az intézmények korrekt hozzáállását és
segítőkészségét. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

195/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Állami Számvevőszék V-
1010/6/2007. számú ellenőrzési jelentését
megismerte, az arról szóló intézkedési tervet
tudomásul veszi.

4) Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására társulási megállapodás kötése
Raposka Önkormányzatával
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az Általános Igazgatási Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
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Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: A szociális
alapszolgáltatások területén is lehetőség van társulásban ellátni bizonyos
alapszolgáltatási feladatokat. Jelen pillanatban Tapolca város területén Tapolca Város
Önkormányzata önmaga látja el, nincs társulás ezen a területen. A kistérségben
viszont valamennyi település mikrotársulást hozott létre. Lehetőség lenne arra, hogy
Tapolca is mikrotársulást hozzon létre Raposka település Önkormányzatával az
alapszolgáltatási feladatok ellátására, és ezzel plusz normatívához jutna a város.
Valamennyi ellátott után, akik ebben az alapszolgáltatási ellátásban, a házi
segítségnyújtásban, vagy az idősek klubja ellátásában részesülnek, valamint Tapolca
biztosítaná a szociális étkeztetést is. Miután csak az ellátottak után kapnának plusz
normatívát, a házi segítségnyújtás esetében 48.000.- Ft, az idősek klubjában pedig
64.000.- Ft-os plusz normatívát jelentene. Ez nagyban segítené az alapellátás

munkáját is. Amikor az előterjesztés készült, olyan információja volt, hogy július 25-
én a raposkai önkormányzat is meg tudja tárgyalni ezt az előterjesztést, így a
társulási megállapodás aláírásra kerülhet. Raposka polgármestere nem volt itthon,
ezért az előterjesztést a raposkai önkormányzat egy későbbi időpontban tárgyalná
meg. Amennyiben létrejön a megállapodás, augusztus 1-vel a plusz normatívára
jogosult lenne a település. Jelen pillanatban Raposkán ellátott nincs.

Ács János polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

Lévai József képviselő: Mikor meghallgatták a kistérségi társulás elnök asszonyát,
akkor felvetette, hogy a Hajléktalan Szállót is lehetne társulási formában működtetni.
Akkor tettek maguknak egy ígéretet, hogy megvizsgálják ennek a lehetőségét.
Kérdezi, hogy ebben a kérdésben történtek-e előrelépések?

Ács János polgármester: Több olyan céget meghallgattak, aki az ún. jelzőrendszer
kérdésével is foglalkoznak, hiszen ebben is kistérségi szerepet kellene vállalni. A
kistérségnél most értékelik ki ezt a problémát. Elnök asszony azt mondta, hogy
várhatóan a III. harmad lehívásánál lehetőség nyílik arra, hogy ezt meg tudják
valósítani. Ezzel az őszi ülésen tudnak majd foglalkozni.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

196/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásához tartozó Tapolcai
mikrotérség települései közül Raposka Község
Önkormányzatával Társulási Megállapodás
megkötését a szociális alapszolgáltatások
hatékonyabb módon történő ellátására.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a

mellékelt Társulási Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A likvid hitel biztosítását taglalja az előterjesztés. Mivel a
rendes ülés megtartására várhatóan szeptember hónapban kerül sor, ezért ezt a
napirendet most kell megtárgyalnia a Képviselő-testületnek. Felkéri a Pénzügyi és

Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Ács János polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy ez egy-egy évre,
szeptembertől szeptemberig Tapolca város Önkormányzata esetében 100 millió forint
olyan pénzügyi lehetőséget biztosít a likviditás szempontjából, amely a költségvetést
egyensúlyban tudja tartani. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

197/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
2/2007. (II. 14.) Kt. rendelettel jóváhagyott, 2007.
évi költségvetésben tervezett működési és
fejlesztési kiadások biztonságos
finanszírozhatósága érdekében folyószámlahitel
megnyitása céljából kérelmet nyújtson be az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
RT Veszprémi Igazgatóságához.

A hitel felvételének keretösszege: 100 millió Ft.
Időtartama: egy év – hitelszerződés kezdete:

2007.szeptember 19.
lejárata: 2008. szeptember 19.

Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe
a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.

A hitelszerződés és annak mellékletei aláírására
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét.

Határidő: 2007. szeptember 19.
Felelős: Polgármester

6) Bölcsődei helyzet tárgyalása, új csoport indítási lehetőségének megvizsgálása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Több alkalommal felmerült, hogy egyre több bölcsődei
kérelem érkezik, amelyek közül olyanokat is el kell utasítani, amelyik létszámhiány
miatt nem megoldható. Úgy tűnik, hogy az intézmények átadása kapcsán lehetőség
lenne arra, hogy egy kisebb összegű beruházással egy új bölcsődei csoport létrejöjjön,
és amellett természetesen továbbra is el tudná látni feladatát az a másik intézmény,

ahonnan ez a bölcsődei csoportszoba és helyiségei tartoznának. Ha ezt meg tudják
oldani, akkor ezeknek a munkáknak azonnal nekiállnak, amennyiben a Képviselő-
testület is úgy dönt. A várható átalakítási költség 2.000.000.- Ft körüli összegben van
jelenleg tervezve. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az átalakítást.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási irodavezető: Apróbb hibát szeretne
orvosolni, amely a tájékoztató jellegű adatok oszlopban szerepel. A két oszlop

elnevezése felcserélésre került.

Ács János polgármester: Mindkét intézmény vezetőjével egyeztettek, szakmailag
kifogást nem emeltek. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Dr. Csonka László képviselő: Javasolja, hogy támogassák az előterjesztést. Ha
augusztusban három csoport indul, de a következő hónapokban ismét jelentkezik a
feszültség, helyhiány miatt a bizottságnak havonta 5-6 gyermeket kell
visszautasítani.

Horváthné Németh Edit képviselő: Támogatja a bővítést. Ez a helyzet azért alakult
ki, mert egy olyan döntést született a közelmúltban, hogy a kismamák a nyolcórai
munkavállalás lehetőségét megkapták a gyes folyósítása mellett. Kéri, hogy ahogy a
gyermekek betöltik harmadik életévüket, a szülőket értesítsék erről a bölcsődében.

Ács János polgármester: Rádióban hallotta, hogy más városban is probléma a
bölcsődei ellátás.

Koppányi Ferenc képviselő: Az előterjesztés szerint 43 gyermekből 32 gyermek
óvodába megy szeptembertől. Szeptember 1-től csak 11 gyerek marad a bölcsődébe.

Ács János polgármester: Az észrevétel jogos, de ennek a csoportnak a kialakítását
lehetővé kell tenni. Sok esetben kérték, hogy azokat a gyermekeket is vegyék fel, ahol
mindkét szülő Tapolcán dolgozik, de nem tapolcai lakosok. A gyermek után járó
normatív támogatást az a település kapja, ahol a szülő hivatalosan állandó lakhellyel
rendelkezik. Normatíván felül 400.000.- forintba kerül évente egy gyermek
támogatása. Ez kétszer olyan magas, mint az óvodás és az iskolás gyermekek
együttes normatívája.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

198/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca, Nagyköz utcai Bölcsőde

épületének 1. számú melléklet szerinti vázrajzon
feltüntetett átalakítását támogatja, a
munkálatokhoz szükséges 2.000.000,-Ft-ot a
„Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról”
szóló 2/2007. (II. 18.) Kt. rendelet 4. cím 7. alcím
egyéb városgazdálkodási feladatok, intézményi
karbantartás elnevezésű előirányzat terhére
biztosítja.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: Ács János polgármester

7) Felkészülés a 2007. évi idegenforgalomra, Tapolca város és térségének
fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek feltárása, az együttműködés
lehetséges és célszerű kereteinek kialakítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Úgy gondolja, hogy az anyag részletes. Ha ezt sikerül
megvalósítani, akkor nem kell más, csak az idegenforgalom. Az első víziszínpadi
előadáson is sokan részt vettek. Remélik, hogy ez a nyár is jó programokkal fog
megvalósulni. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal és 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadni a tájékoztatót.

Ács János polgármester: Az e-mailt azért tették ide, mert egy világot járt utazó volt
Tapolcán, és nagyon megtetszett neki a város. Reméli, hogy megalakul a polgárvédő
egyesület, így a turisták és a tapolcai lakosok biztonságban érezhetik magukat.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Úgy gondolja, hogy az előterjesztés egy szép leltár
mindazoknak az elvégzett feladatoknak, amit az utóbbi időben tett Tapolca város
vezetése az érdekében, hogy a város idegenforgalmi szempontból lakhatóbb,
élhetőbb legyen. Annak is örült, hogy Polgármester Úr számszerűen is kitért arra,
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hogy a városban a vandalizmus ettől erősebben nem lesz jelen, évről-évre jelentős
károkat okoz a városnak. Számszerűsítve még inkább felhívja a város lakosainak a
figyelmét arra, hogy ez ellen viszont nekik is tennivalójuk van, mert ez egyéb más
feladatoktól von el erőforrásokat.

Koppányi Ferenc képviselő: Egyetért az előtte felszólalóval. Nincsen
idegenforgalom jó út, közbiztonság, és az egészségügy megfelelő szolgáltatási
ellátása nélkül. Úgy gondolja, hogy az internet adta lehetőségeket a város
tájékoztatásában jobban lehetne kihasználni. A város honlapja napra kész és pontos,
de a város rendelkezik olyan videó felvételekkel, ismertető anyagokkal, amit szintén
fel lehet tenni az internetre.

Ács János polgármester: Ha van ötlet, javaslat, hogy mit lehetne feltenni az
internetre, azt tegyék fel.

Koppányi Ferenc képviselő: Sok turistacsopot úgy jön, hogy beáll a busszal,
megnézi a barlangot, de igazából nem tudja elhelyezni, hogy a barlang és a tó
egymáshoz képest hol helyezkedik el. Egy várostérképet kellene a barlang térsége
közelébe elhelyezni.

Ács János polgármester: Volt a barlangnál térkép, az nem került vissza?

Koppányi Ferenc képviselő: Nem került vissza.

Ács János polgármester: Jó lenne, ha a szállodában is több információt kapnának a
városban lévő programoktól az ide látogatók.

Lévai József képviselő: Veszprémben is láthatók érintő képernyős tájékoztató
terminálok, amelyhez most már egyre elérhetőbb lehet hozzájutni. Ezeket a szálloda
halljában vagy a tavasbarlangnál el lehetne helyezni. Tegnap a Semmelweis napon
volt alkalma találkozni a badacsonytomaji térségi szervezet vezetőjével, akinek
részéről is felmerült az igény, hogy e tekintetben egyfajta együttműködést lehetne
kialakítani. Az anyag utal arra, hogy a Városszépítő Egyesület tevékenységén belül
két helyi védelem alatt álló épület megszüntetésével egyetértett az egyesület. Az
egyik a Széchenyi u. 6., amit a múltkor tárgyaltak. Melyik a másik épület?

Dr. Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Furcsa lenne, ha egy romépületen
helyi védettség alatt álló tábla helyezkedne el. Elmondja, hogy lassan készen lesz egy
kiadványuk, mely a „Tapolcai zsebúti kalauz” címet viseli. Egy rövid várostörténetet
mutat be magyar, német és angol nyelven. A könyv olcsó lesz. Elsőként kétezer
példányban jelentetnék meg.

Bozsoki Lajos képviselő: Ez a város szemet huny sok minden felett, sok
kisebbségnek jómódot tud biztosítani azáltal, hogy engedi, hogy a szeméttelepe
hallatlan gyorsasággal, és jobban teljen, mint ahogyan egy normális körülmények
között kell, hogy teljen. Ezekkel a körökkel kellene mindenki előtt valahogy felvenni
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a kapcsolatot. Úgy gondolja, ha létrehoztak egy egészségturisztikai kft-t, akkor annak
mozgásainak, szervezéseinek is meg kellene jelenni a turisztikai kínálatban.

Ács János polgármester: Örülne annak, ha a kisebbséggel le tudnának ülni. Szeretné,
ha képviselő Úr is elősegítené ezt a dolgot. Nagyon nem egyszerű dolog.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Annyit tudnak a társulat
működéséről, hogy jelen pillanatban aláírás alatt van a társasági szerződés a
partnerek részéről, és cégbírósági bejegyzés alatt áll a folyamat. Hamarosan
megkezdi tényleges működését a társaság.

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

a határozati javaslatot.

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

199/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Felkészülés a 2007. évi
idegenforgalomra, Tapolca város és térségének
fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek
feltárása, az együttműködés lehetséges és
célszerű kereteinek kialakításáról” című
tájékoztatót elfogadja.

8) Tájékoztató a 2007. évben benyújtott és előkészítés alatt lévő pályázatokról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az anyag mindkét pályázati típust jelzi. Leírja továbbá
azokat a pályázatokat, amelyeket már elbíráltak és az önkormányzat pénzhez jutott,
valamint jelzi azokat a pályázatokat, amelyeket beadtak, de az elbírálása
folyamatban van. Időközbeni változás, hogy Veszprém megyéhez beadott műemléki
pályázat nyert közel 900.000.- forintot.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A tapolcai sporttelepen lévő extrém
ügyességi kerékpáros pálya megvásárlásához is kaptak támogatást.

Bognár Ferenc: Négy pályázatot nyilvánítottak eredményesnek.

Ács János polgármester: Sajnálja, hogy a Közép-Dunántúli Régió nem írt ki
pályázatot intézmény-felújításokra, így sem a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
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pályázatát, sem a Bárdos Lajos Általános Iskola III. ütemét nem tudták érvényesíteni.
A kórházhoz kapcsolódó pályázaton sem annyit nyertek, amennyit szerettek volna.
Egy másik pályázaton jutott a kórház közel 40 millió forinthoz, mely összeget
fejlesztésekre, felújításokra használhatnak fel. Tapolca közte van annak a 46
kórháznak az országban, amelyikek az egynapos sebészeti ellátás jogát megkapták.
Úgy gondolja, ha ezt ügyesen hajtják végre, akkor ez jelentős bevételt jelenthet a
kórháznak. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a
Képviselő-testületnek.

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

Lévai József képviselő: Múlt héten részt vett egy tájékozató konferencián, ahol a
Közép-Dunántúli Régió 2008-as akciótervéről tartottak tájékoztatót. 2008-ban az
akcióterv szerint közoktatási intézményfejlesztésben lesz pályázati lehetőség. A
Régió 15 és 300 millió forint közötti nagyságrendű beruházásokat tudna majd
támogatni.

Ács János polgármester: Információi szerint várhatóan a 2008-as pályázat
szeptember elején fog megjelenni a mostani elképzelések szerint. A pályázatok

száma lecsökkent, mert részben az anyagi erőforrások át lettek csoportosítva régiós
szinten. Volt olyan év, amikor 100 millió forint feletti pályázati pénzhez jutott a
város. Továbbra is kér mindenkit, hogy figyeljék a pályázatokat. A megyében
alapítványokra közel 30 millió forintos összeg került kiadásra. Nemcsak a sikeresek,
de az elutasítottak között is kevés tapolcai alapítványt látott. Meg kell próbálni, mert
a 100.000.- forint is jól jöhet.

Bozsoki Lajos képviselő: Reméli, hogy Lasztovicza Jenő, a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnöke is szívén viseli a tapolcaiakat.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

-
200/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2007. évben benyújtott és előkészítés
alatt lévő pályázatokról szóló tájékoztatót

elfogadja.

9) Tapolca város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és –
fejlesztési tervének módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

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

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

201/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 27/2004. (II.10) Kt. határozattal
jóváhagyott, az 54/2006. (III.17.) Kt. határozattal
felülvizsgált, 2004-2008. évekre szóló Tapolca
Város Közoktatási Feladatellátási
Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
Tervének módosítását az 1. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési
Tervet a város közoktatási intézményei és a
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
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Oktatási és Közművelődési Irodája részére küldje
meg.

Határidő: 2007. augusztus 30.
Felelős: polgármester

10) Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tapolcai kihelyezett
osztályának megszűntetése elleni tiltakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Bizottsági ülésen a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár tapolcai kihelyezett osztályának vezetője, Kollátor Igazgató Úr is részt vett.
Elmondta, hogy átszervezés előtt áll az osztály. Tegnap jelenlétével megtisztelte a
Semmelweis napot Dr. Medgyasszai Melinda Igazgató asszony, aki egyúttal ellátja a
régiós megbízott főigazgatói teendőket is. Elmondta, hogy ennek az évnek a végéig
egészen biztos, hogy nagyobb változásra, mint arra, hogy az ún. számfejtés
csoportosításra került Veszprémbe – ami eddig is így volt -, de most a számfejtést ott
fogják végezni. Azt is lemondta az igazgató asszony, hogy a két kirendeltségen 4-6
ember hiányzik betegség és egyéb dolgok miatt, tehát ezt a feladatot nem is tudnák
itt ellátni. Az biztos, hogy az ügyelet meg fog maradni. Az ügyfelek az ügyeiket

ezután is el fogják tudni intézni Tapolcán, legfeljebb lesz olyan kérdés, hogy nem
azonnal kap rá az ügyfél választ. Az igazgató asszony elmondta, hogy amit ő most
mond, az a jelenlegi helyzet, konkrét döntés nincs a témában. Az biztos, hogy
létszámleépítések várhatóak. Tapolcán és Pápán az ügyfélszolgálat teljes intézési
jogkörrel megmarad. Mindettől függetlenül a tiltakozást el fogják juttatni hozzá, és
az OEP főigazgatójához is. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

Császár László képviselő: Több dolgozóval is beszélt, hiszen napi kapcsolatban

vannak az OEP-pel, mint könyvelő iroda. Felajánlották a helyi kirendeltség
dolgozóinak, hogy Veszprémben vagy máshova járhatnak dolgozni július 1-től. Azt
is mondták, hogy év végénél tovább nem tudnak garanciát biztosítani arra, hogy
akár Veszprémben is lesz munkahelyük. Többen nem fogadták el a lehetőséget. Nem
tudja, hogy ki nem mond igazat.

Ács János polgármester: Az igazgató asszony azt mondta, hogy ebben az évben még
minden elintézhető ügyfélszolgálaton keresztül. Az, hogy mi lesz év vége után, azt
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nem tudják. Kéri, hogy a határozati javaslat másolatban felterjesztésként menjen el
az Egészségügyi Miniszternek is.

Koppányi Ferenc képviselő: Ez a közigazgatási reform egyik olyan része, amely
valójában ellentmond annak, amit eredetileg meghirdettek. Eredetileg arról volt szó,
hogy a megyéket valamilyen módon meg kell szüntetni, és a térségeket kell
fejleszteni. Ezzel szemben azt látják, hogy a térségeket megszüntetik, és a megyéket
erősítik.

Császár László képviselő: A megyéket szeretnék ellehetetleníteni.

Ács János polgármester: Sajnos az ÉDÁSZ-on és a postán sem tudtak segíteni, de

nekik a tiltakozást meg kell tenniük, mert ez a kötelességük. Az is említette az
igazgató asszony, hogy december végéig Sümegen is megmarad az ügyfélintézés.
Úgy gondolja, hogy értsenek ezzel egyet, és küldjék el a címzetteknek a tiltakozó
levelet.

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

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

202/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete tiltakozik a Veszprém Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár tapolcai kihelyezett
osztályának tervezett megszűntetése ellen.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy az elfogadott tiltakozó levelet az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának, a
Területi Egészségbiztosítási Pénztár
Igazgatójának, valamint az Egészségügyi
Minisztériumnak küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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VEGYES ÜGYEK

- Névhasználat engedélyezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót,
hogy ismertesse az előterjesztést.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A névhasználat a Tapolcai
Városőrség Polgárőr Egyesület névhasználatát terjeszti elő. Az Egyesület
magánszemélyek kezdeményezésével alakulna meg, és a bírósági bejegyzést
követően megkezdené működését.

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

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

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

203/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete engedélyezi a Tapolcai Városőrség
Polgárőr Egyesületnek, hogy használja Tapolca
város nevét, tulajdonosi hozzájárulását adja
ahhoz, hogy székhelyeként az önkormányzati
tulajdonú, 8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. szám
alatti ingatlan kerüljön feltüntetésre mindaddig,
amíg a kérelem alapját képező körülményekben
változás nem áll be.

Engedményes haladéktalanul köteles a beállott
változásokat Tapolca Város Önkormányzatának
jelezni.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
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SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS

Ács János polgármester: Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót,
szóban ismertesse az előterjesztést.

Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete áprilisi ülésén arról döntött, hogy a kórházi intézményi ágyszám-

struktúra változásból fakadó költségek részbeni fedezésére pályázatot kíván
benyújtani az Egészségügyi Minisztériumhoz. A pályázat benyújtása megtörtént, a
pályázattal egyidejűleg 31.400.000.- forintra vállalt felelősséget Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete. Ez a kezességvállalás időközben okafogyottá
vált, mert a minisztérium a pályázatot 16. 400.000.- forinttal támogatta, és nem
Tapolca Város Önkormányzatának kell aláírnia a támogatási szerződést, hanem a
kórházat fenntartó Medisyst Kft-nek. Ennek a szerződésnek az aláírása megtörtént,
így teljes felelősséggel ő tartozik az önkormányzatnak, és ez az önkormányzat
költségvetését tovább nem terheli. Javasolja a 2007. április 13-án kelt határozat
visszavonását.

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

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

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

204/2007.(VI.29.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete –
„A szakellátási normatíva felosztásáról szóló
közigazgatási határozatokból adódó, a
fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál
megvalósuló intézményi átalakítások
költségeinek támogatására” című pályázati
felhívásra beadott pályázatban vállalt intézményi
átalakítások biztosítására 31.400.000.- forintról
szóló kezességvállalást – 2007. április 13-án

hozott 111/2007. (IV.13.) Kt. határozatát a
visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a belső ellenőrzésről szóló beszámolókat,
mely alapján a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. házkezelési tevékenységét, a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum könyvellátási szerződés, valamint a többcélú kistérségi
társulás keretében ellátandó feladatok tárgyában végzett ellenőrzést. A bizottság 7
szavazattal egyhangúlag elfogadta, továbbá a bizottság a Városgazdálkodási Kft. és
az önkormányzat között létrejött házkezelésről szóló szerződés módosítására, illetve
újratárgyalására tett javaslatot a belső ellenőrzés tapasztalatai alapján.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Képviselői kérdés nem hangzott el.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 09.45 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


