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

Ügyiratszám: 1/79-32/2008.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 27-én
(péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak: Ács János polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető,
Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Ughy Jenőné –
Okmányiroda vezetője, Hársfalvi József – szakmai tanácsadó,
Tóth Mária oktatási referens, Vasáros Nikoletta –
jegyzőkönyvvezető

Dr. Flórián Csaba - Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. igazgatója, Bajner Imre –
Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Sport Iskola igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc –
Városszépítő Egyesület elnöke, Mezőssy Tamás – Tapolcai Diák-
és Közétkeztető Kft. igazgatója, Bartha Józsefné – Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Nagy Eörsné – Wass Albert
Könyvtár és Múzeum igazgatója, , Orbán Tibor – Tapolca Város
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Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány elnöke, Frang
Lászlóné – Szivárvány Óvoda vezetője, Tapolcai Városi Televízió
munkatársai

Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 17 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Napirend előtti pontként a polgármester, az alpolgármesterek tárgyalásairól,
valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Szeretne köszönetet mondani
azoknak az intézményvezetőknek, akik július 1-től továbbra nem
intézményvezetőként látják el a feladatokat a különböző iskolákban és óvodákban.
Köszöni a Városszépítő Egyesültnek, és minden olyan szervezőnek a segítségét, akik
egy nagyon színvonalas, és a város hírnevét öregbítő rendezvényt varázsoltak
Tapolcára. Ugyanazokon a tárgyalásokon vett részt, mint alpolgármesterek, így
külön beszámolni a nyári szünet előtt nem kíván. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele?

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A lejárt határidejű határozati
javaslatok között a 135 és 136. határozati javaslatra tettek javaslatot. Az anyag
kiküldése és a testületi ülés közötti időszakban a megyei önkormányzat jelezte, hogy
a 135/2008. (V.13.) Kt. határozatban a Megyei Önkormányzat a Tapolcai belváros
rehabilitáció című pályázatnál évenkénti megbontásban kéri a PÖK támogatás
összegét. Ez tartalmazza a testületi ülésen kiosztott határozati javaslat. Egyéb
változás a határozatban nincs. A belvárosi rehabilitáció Tapolcán 700.300.606.- forint
támogatási összeggel kerül benyújtásra, ehhez 247.419.606.- forint saját erőt
biztosítanának. Ebből 26 millió forintot vállalnak a partnerek, és így a teljes
költségvetése 973.837.580.- forint Tapolca történetének talán egyik legnagyobb
pályázatának.

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

167/2008. (VI.27.) 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

168/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete köszönettel fogadta az ESZA Kht. Hazai
Programigazgatósága FOG-AKM-07-0018
kódszámú pályázat kedvező támogatási döntését,
azonban kinyilvánítja, hogy a megvalósításra
támogatási szerződés megkötésére nincs
lehetősége.

Kinyilvánítja, hogy továbbra is fontos
feladatának tartja az önkormányzati tulajdonú
intézmények akadálymentesítését, amelyben
továbbra is számít az ESZA Kht. Hazai
Programigazgatósága támogatására és
segítségére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

169/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért a 2008. június 16-án benyújtott
„A tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” című 973.837.580,- Ft beruházási
összegű pályázatban foglalt 700.003.606,-Ft
támogatási összeggel és 273.833.974,-Ft saját
erővel, amelyből a konzorciumi partnerek
26.414.368,- Ft-ot biztosítanak (Balaton
Elektronika Kft. 1.414.111,-Ft, MZ/X Kft.
25.000.257,-Ft).

Jelen határozat módosítja a 136/2008. (V.13.) Kt.
határozatban megfogalmazott összegeket,
egyebekben a 136/2008. (V.13.) Kt. határozat
hatályban marad.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

170/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai belváros további fejlesztését,
összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel.
A fejlesztés megvalósítása érdekében pályázatot
nyújtott be a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli
operatív Program keretében a „Települési
(al)központok kialakítása és értékmegőrző
rehabilitációja” a KDOP-2007-3.1.1/A_B
komponensek kódszámú kétfordulós pályázati
felhívásra „A Tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” címmel, 700.003.606 Ft, azaz
Hétszázmillió-háromezer-hatszázhat forint
támogatási összeg elnyerésére, amelyhez
247.419.606 Ft, azaz Kettőszáznegyvenhétmillió-
négyszáztizenkilencezer-hatszázhat forint
összegű önkormányzati saját erőt biztosít
előzetes kötelezettség vállalásával a 2009-2011.
évek önkormányzati költségvetései, a zártkörű
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény
forrásai terhére.
Felkéri továbbá Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a saját erő Tapolca Város Önkormányzata
költségvetése terhére vállalt összege
kiegészítésére nyújtson be pályázatot a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági és Területrendezési Bizottsága által
kiírt „A Veszprém megyei települési
önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú
pályázatait elősegítő saját erő kiegészítésre
irányuló 2008. évi támogatására” felhívásra a
hatályos megyei önkormányzati szabályozásnak
megfelelően az alábbi ütemezés szerint:

ROP
támogatás

Önkormányzati forrás Partner
saját

forrása

Összesen

Saját
költségvetés

PÖKK
támogatás

2008. I.
félév

15.768.847,.- 2.614.032,- 168.706,- 0,- 18.551.585,-
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2008. II.
félév

11.628.000,- 1.927.596,- 124.404,- 0,- 13.680.000,-

2009. I.
félév

15.241.660,- 4.042.402,- 260.890,- 1.250.013,- 20.794.965,-

2009. II.
félév

302.968.122,- 94.064.500,- 6.070.777,- 23.750.244,- 426.853.643,-

2010. I.
félév

346.392.666,- 127.930.592,- 8.256.442,- 1.414.111,- 483.993.811,-

2010. II.
félév

8.004.311,- 1.840.484,- 118.781,- 0,- 9.963.576,-

Összesen 700.003.606,- 232.419.606,- 15.000.000,- 26.414.368,- 973.837.580,-

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

Ezzel egyidejűleg a 135/2008. (V.13) Kt.
határozatát visszavonja.

Határidő: 2008. június 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Ács János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy azzal a kiegészítéssel, hogy
Vegyes ügyek keretében az „Önkormányzati állásfoglalás játékkaszinó alapításáról
és működtetéséről”, a „Tapolca, 0352 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részének
értékesítése”, a „Városszépítő Egyesület Vendégváró Tapolca című pályázatának
támogatása”, „A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. fejlesztésének támogatása”
című előterjesztéseket napirendjére a Képviselő-testület vegye fel. Javaslatát
szavazásra teszi fel.

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

171/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja azzal a kiegészítéssel, hogy Vegyes
ügyek keretében
- Önkormányzati állásfoglalás játékkaszinó
alapításáról és működtetéséről,
- Tapolca, 0352 hrsz-ú külterületi ingatlan egy
részének értékesítése,
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- Városszépítő Egyesület Vendégváró Tapolca
című pályázatának támogatása,
- A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
fejlesztésének támogatása

című előterjesztések is kerüljenek
megtárgyalásra:

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

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

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

4) Alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

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

6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Járóbeteg szakellátás kapacitás módosítási
kérelem
Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK:

- Önkormányzati állásfoglalás játékkaszinó
alapításáról és működtetéséről,
Előterjesztő: Ács János polgármester
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- Tapolca, 0352 hrsz-ú külterületi ingatlan egy
részének értékesítése,
Előterjesztő: Ács János polgármester

- Városszépítő Egyesület Vendégváró Tapolca
című pályázatának támogatása,
Előterjesztő: Ács János polgármester

- A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
fejlesztésének támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Itt azokat a szükséges változtatásokat hajtották végre a
tervezett nyári ülés előtt, amelyek gyakorlatilag valamilyen formában tisztítják a
költségvetést. Jelzi, hogy könyvvizsgáló Úrral telefonon tárgyaltak. Nincsen neki
ellenvetése, egyetért a módosítással, ma személyesen az ülésen nem tud részt venni
más személyes elfoglaltsága miatt. A bizottságoktól módosító javaslat nem érkezett.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

17/2008. (VI.30.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 17/2008. (VI.30.) Kt. rendeletei közé iktatja.

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

Ács János polgármester: A megnevezett ingatlanokon történő változásokat kell a
rendeletben végrehajtani, ezért szükséges a rendeletet módosítása. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

18/2008. (VI.30.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször
módosított 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet
módosítására irányuló rendelet-tervezetet
elfogadja, és 18/2008. (VI.30.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
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3) Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei
egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A rendelet biankó rendelet, amely
alapján az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteit elkészítik. Az 1.
napirendi pontban döntött arról a testület, hogy megállapítja július 2-tól az egységes
óvodai és iskolai intézmények költségvetését. A Széchenyi István Szakképző Iskola
intézménye az önkormányzat felügyelete alá került, és ennek megfelelően
költségvetését biztosítani kell. Ezen jogcímek miatt változott a költségvetési
címrendjük. Ezt a biankó rendeletet is ehhez a címrendhez kellett igazítani.

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 8 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

19/2008. (VI.30.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca Város Önkormányzata
költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes
mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló
28/2006. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és 19/2008.
(VI.30.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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4) Alapító okiratok módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Jegyző Urat kérdezi, hogy van-e ehhez kapcsolódóan
kiegészíteni valója?

Dr. Imre László jegyző: Nincsen kiegészíteni valója.

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 8 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

172/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Város Polgármesteri Hivatala
alapító okiratának módosítását a 1. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

173/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet alapító okiratának
módosítását a 2. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

174/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Óvoda alapító okiratának
módosítását a 3. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően a módosított
alapító okiratot 10 napon belül az intézmény
részére küldje meg.

Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

175/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Általános Iskola alapító
okiratának módosítását a 4. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően a módosított
alapító okiratot 10 napon belül az intézmény
részére küldje meg.

Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

176/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
alapító okiratának módosítását az 5. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
módosított alapító okiratot az elfogadástól
számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.

Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző

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

Ács János polgármester: Az önkormányzatnak lehetősége van ún. likviditási
biztonság kialakítására annál a pénzintézetnél, ahol a költségvetési számláját vezeti.
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A likviditási hitelük szeptember hónap elején lejár. Az idén nem 100 millió forintot,
csupán 60 millió forintot vennének fel hitelként, mert jelen pillanatban úgy tűnik a
gazdálkodásból, hogy ez az összeg biztosítékot nyújt az önkormányzatnak a
működéséhez, illetve a tervezett feladatok ellátásához. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

177/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
1/2008. (II. 18.) Kt. rendelettel jóváhagyott 2008.
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:
60 millió Ft.

Időtartama: egy év – hitelszerződés
kezdete: 2008. szeptember 18.
lejárata: 2009. szeptember 18.

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: 2008. szeptember 18.
Felelős: Polgármester
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6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 8 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

Ács János polgármester: Elmondja, hogy a pályázati kiírás megfelel a ma érvényes
pályázati előírásoknak. 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 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

178/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a fenntartásában működő intézmény
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:

Wass Albert Könyvtár és Múzeum (8300 Tapolca,
Batsányi J. u. 1.)
Intézményvezetői beosztás ellátására való
megbízás 5 éves időtartamú,
A megbízás kezdő napja: 2009. január 1.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2013.
december 31.
Iskolai végzettség:

- szakirányú egyetemi végzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség

és felsőfokú szakirányú
munkaköri szakvizsga,

- főiskolai könyvtárosi képzettség.
Feltétel: büntetlen előélet,

magyar állampolgárság,
legalább 5 év szakmai gyakorlat

Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a
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A benyújtás határideje: 2008. október 30.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

 a pályázó szakmai önéletrajzát,

 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló
dokumentumot,

 az iskolai végzettséget igazoló okiratok
másolatát,

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,

 az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel.

 a pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevők megismerhetik.
A benyújtás formája, helye, címzettje:
A pályázatot írásban, és digitális adathordozón
Tapolca Város Polgármesteréhez kell benyújtani
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Az elbírálás határideje: 2008. december 31.

Határidő: 2008. augusztus 1.
Felelős: jegyző

7) Járóbeteg szakellátás kapacitás módosítási kérelem
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Flórián Csabát, a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. főigazgatóját kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. ügyvezető igazgatója: A kihasználatlan óraszámok
átcsoportosítására régen is volt lehetősége az intézménynek saját hatáskörön belül. A
RET-ről szóló törvény magához rendelte ezt, és ez kapacitás bővítést eredményezett.
Olyan óraszámokat kívánnak módosítani, amelyek tartósan kihasználatlanok, illetve
olyan veszély fenyegeti őket, hogy a RET elvonja az óraszámokat. Olyan
szakrendelési óraszámokat céloztak meg, ahol rendelkezésre állnak a megfelelő
szakorvosok, és működni tudnak. Két terület, a pszichiátria és az ortopédia igen
hátrányos helyzetben van, mert az ellátás Ajka és Pápa esetében napi 6-7 óra
szakorvosi óraszámmal rendelkezik, Tapolcán heti 6-7 óra áll rendelkezésre. A
szemészet, ahol nagyon magas a várakozási idő, egyszerűen orvoshiány miatt
kilátástalannak tűnik az állás betöltése. Azért tették meg ezt a javaslatot, hogy ne
veszítsék el az óraszámot. A RET tárgyalta a javaslatot, és elfogadásra javasolta. A
döntést a minisztérium fogja meghozni.
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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 8 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

Ács János polgármester: Képviselő társai már megkaptak egy kiegészítést, ami az
előterjesztés határozati javaslatának kiegészítése. Ez az OEP kérése volt, hogy a
határozati javaslatban konkrétan szerepeljenek azok a számok. Képviselő társait
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Buzás Gyula képviselő: A szemészetnél jelenleg egy doktornő van, ha esetleg sorra
jönne egy másik doktornő, akkor újra kérni kellene a módosítást?

Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. ügyvezető igazgatója: Ismerve a környező kórházakat – hogy
mindenki szemész szakorvost keres - nem látja azt az esetet, hogy egy bekövetkezne.
A 40 órát tarják betölthetőnek.

Ács János polgármester: Ilyen módosításokat több alkalommal is megtettek, mert
próbálják menteni azokat a pontokat, pénzeket, amiket átszervezés útján lehetséges.

Bozsoki Lajos képviselő: Csatlakozna az előtte szólóhoz. Valóban tűrhetetlen
állapot, hogy egy-két hónapot kell szemészeti előjegyzésre várni. Véleménye szerint
ez nem jó megoldás.

Ács János polgármester: Főigazgató Úr elmondta, hogy hiába állnak óraszámok
rendelkezésre, ha nincsen rá szakorvos.

Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. ügyvezető igazgatója: A kórház humán erőforrás
gazdálkodásával komoly problémák vannak. Mind a szakápolói, mind pedig orvosi
részen olyan komoly munkaerő hiánnyal számolnak, hogy veszélyezteti az ellátást. A
belgyógyászati osztályon a nyári hónapokban valószínű korlátozni kell a
betegfelvételt, hiszen nincs elegendő orvosuk, aki az ügyeletet és a napi munkát
elvégezze. Két éve hirdettek belgyógyászati állást. Személyesen kerestek fel nagyon
sok kollégát, más kórházak is hasonló gondokkal küszködtek. Sebész szakmában
aneszteziológus, műtős, szakápoló szakmában most ment el több dolgozójuk. Ez azt
jelenti, ha még egy dolgozó elmegy ebből a munkakörből, a sebészet működése is
veszélybe fog kerülni. Igen jelentős munkaerő-hiánnyal kell számolniuk az
elkövetkezendő hónapokban.

Ács János polgármester: Politikusok - különböző riogatásokkal - nemhogy segítették
volna őket, nem is kapott tiszta képet a magyar társadalom arról, hogy miről is szól
ez az egész dolog. Főorvos Út meg szokta említeni neki, hogy milyen orvosból van
hiány. Sajnos ezen a fórumon nem tudnak segíteni. Annyit tudnak tenni, hogy a
kórház beteg pontjai meg tudják őrizni átszervezéssel.
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Dr. Csonka László képviselő: Az egyik oldal az orvosi oldal, a másik oldal a
szakdolgozók oldala. Most búcsúztatják délután két dolgozójukat, akik Keszthelyre
mennek. Ennek az egészségpolitikának lesz továbbra is a szenvedője. A
működtetővel meg kell azt értettetni, hogy semmiből nem lehet működtetni
kórházat. Kimondottan gazdasági és pénzügyi kérdésekről van szó. Keszthelyen
hirdetik az állásokat tömegével, el fogják vinni Tapolcáról a dolgozókat. Tíz éves
gyakorlattal rendelkező szakemberek, akiket nem lehet egyik pillanatról a másikra
pótolni a környékről. Jövedelemcsökkenési ijesztgetés miatt mentek el a kórházi
dolgozók.

Ács János polgármester: Képviselő Úrral egyetért, és mindenféleképpen a
legsürgősebben szándékozik a működtetővel leülni tárgyalni. A döntési kompetencia
csak részben van igazgató Úr kezében. Vegyes ügyeknél lesz egy javaslata, amit talán
határozatba is kellene foglalni a testületnek.

Dr. Flórián Csaba a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. ügyvezető igazgatója: A keszthelyi kórház anyagi helyzetét nem
neki kell elemeznie, azt az ottani szakemberek feladata. A kórház odáig jutott, hogy a
„Zöldinfó” című hetilapban és reklámújságokban keres magának a keszthelyi kórház
szakorvosokat, és szakápolókat, ezért úgy érzi, hogy még nehezebb helyzetben van.
A keszthelyi kórházból nagy az elvándorlás. Nem azért mennek oda a dolgozók,
mert jobb az élet, hanem mert olyan rossz, hogy az orvosok onnan már visszamentek
Zalaegerszegre dolgozni. Nem nevezi azt riogatásnak, hogyha egy racionális döntést
próbálnak meghozni. Konkrétan arról volt szó, hogy olyan területen működik
ügyeleti szolgálat, ahol közel egy hónapban hét műtét van. Ezért 4-5 ember van
ügyeletben. Azt az eljárást követik, hogy készenléti szolgálatot vezetnek be ezeken a
területeknek, hiszen így is el lehet látni a feladatot. Ez részben bércsökkenéssel járt
volna a dolgozók esetében, amit ők nem tudtak felvállalni. Megértették egymás
döntéseit. Ez nem attól függ, hogy ki a kórház működtetője. Ha az önkormányzat
lenne a működtető, akkor is megtették volna ezt a lépést, és a befektető is ebben az
esetben támogatta volna őket. A befektetőnek nem az a dolga, hogy a bérfedezeteket
megteremtse, hanem hogy a biztonságos működést és a fejlesztéseket garantálja. Ma
a magyar egészségügyben semmilyen bérfejlesztésnek nincs meg a fedezete. Ezért
nem hibás sem a kórház, sem az önkormányzat, sem a befektető. Ilyen a
finanszírozási rendszer, ezen kellene változtatni.

Ács János polgármester: Nem a tapolcai kórházra gondolt, hanem a nagy politika
által gerjesztett kórházbezárások és átszervezések kapcsán gerjesztett dolgokra,
amivel riogatták és ijesztgették az orvosokat, hogy el kell menni. Nincs orvostöbblet,
hanem orvoshiány van. Lehet, hogy van olyan szakma, ahol több orvos van, mint
kellene. Továbbra ezt a vitát hiába folytatják, ezt nem tudják megoldani. A testület
dolga az, hogy egyetért azzal, hogy ezeket az óraszámokat átszervezzék, és kórház a
továbbiakban is azt a támogatást le tudja hívni. Főigazgató Úrnak igaza van.
Megjelent az újságban és a médiában, hogy az OEP dicsekvő módon jelenti, hogy
hány százmilliárdos plusz bevételhez jutott, ugyanakkor az egészségügy, a járó- és a
fekvőbeteg szakellátás alulfinanszírozott. Ezek szerint befolyik a járulék, csak nem
kerül oda, ahova kellene. Annak nem az OEP-nél van a helye, hanem ott, ahol a
gyógyító munka folyik.
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Szatmári Jánosné képviselő: Az orvosi szakellátás hiánya nem véletlen. Nem az
orvosképzésben van a hiba, hanem abban, hogy alul vannak finanszírozva az
orvosok. Nagyon sokan elmentek külföldre dolgozni. A magyar állam kiképezi az
orvosokat, és utána nem fizetik meg őket. Azon kellene változtatni, hogy fizessék
meg az orvosokat.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

179/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az előterjesztés mellékletét képező
kapacitásmódosítás iránti kérelmet az alábbiak
szerint elfogadja.

Szakrendelés: Jelenlegi Csökkenés: Tervezett
óraszám: óraszám:

Belgyógyászat III. 30 10 20
Belgyógyászat II. 15 15 0
Csecsemő- és
Gyermekgyógyászat 10 5 5
Szemészet 60 20 40
Pszichiátriai szakgondozó 30 14 16

Összesen: 64

Szakrendelés: Jelenlegi Növekedés: Tervezett
óraszám: óraszám:

Gasztroenterológia 0 15 15
Általános belgyógyászat

Sümeg 10 5 15
Neurológia I. 5 5 10
Neurológia II. 22 8 30
Ortopédia 7 8 15
Klinikai onkológia 0 4 4
Pszichiátria 6 9 15
Diabetológia 10 5 15
Kardiológia Sümeg 0 5 5

Összesen: 64
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Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
kapacitásmódosítási kérelem aláírására.

Felelős: Ács János polgármester
Határidő: azonnal

VEGYES ÜGYEK

1. Önkormányzati állásfoglalás játékkaszinó alapításáról és működtetéséről,
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Egyszer már döntöttek ilyen határozatról. Azért szükséges
most a határozat meghozatalára, mert ha esetleg valamikor ilyen egység nyílna
Tapolcán, akkor az I. kategóriába sorolt játékkaszinó működésével megtörténhessen.
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést a Képviselő-testületnek elfogadásra.

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,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

180/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Pénzügyminiszter
a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan
tartalmú koncessziós pályázatot írjon ki,
amelynek értelmében az önkormányzat területén
I. kategóriába sorolt játékkaszinó működhet.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. július 25.
Felelős: polgármester, jegyző
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2. Tapolca, 0352 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részének értékesítése,
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Tüskésmajorral szemben van az önkormányzatnak hadi
útnak nevezett bejáró rész. Ebből közel két hektárt szeretné megvásárolni egy
tapolcai vállalkozás. Ezen a területen egy hamvasztót szeretne a vállalkozó építeni.
Természetesen, ha ezt az ingatlant értékesítik, a terület megosztható, ennek akadálya
nincsen, akkor minden más egyéb költség, ami ennek kapcsán felmerül, az a vevőt
terhelné. Az ő felelőssége, hogy mindenhonnan be tudja szerezni a szakhatósági
engedélyeket. Ma az Európai normáknak megfelelő ilyen létesítményt lehet építeni,
ahol a füst- és légszennyezés kibocsátásának kisebbnek kell lenni, mint egy átlagos
lakóház területének. Ez a terület olyan területen helyezkedik el, amelyik már sem a
várost, és városhoz tartozó Diszeli falurészt sem zavarja. A határozati javaslatban
nincsen érték megállapítva, mert ez csak egy felhatalmazás arra, hogy elviekben
egyetértenek-e a képviselők, hiszen meg kell mondani, hogy milyen célra történik ez
az értékesítés. Az értékbecslés után lehetséges majd az értékesítés. Mivel ilyen
kérdésről van szó, szeretné, ha a Képviselő-testület is állást foglalna. Nem tudták a
bizottságok megtárgyalni az előterjesztést, mert késve adták be ezt a papírt, miután
kiment a testületi anyag. Ha a testületi akarat megvan, akkor a nyár folyamán
előzetesen tudnának információt beszerezni, és érdeklődni, hogy ez a dolog menne-e.
Hársfalvi József szakmai főtanácsadót kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban
kíván-e kiegészítést tenni?

Hársfalvi József szakmai főtanácsadó: Az előterjesztésben szerepel, hogy ennek a
területnek az átsorolása mezőgazdasági területből kereskedelmi szolgáltató területbe
kerülne, alátámasztva Polgármester Úr által elmondottakat. A Helyi Építési
Szabályzat erre a területre a 18. §-ben kimondja, hogy gazdasági területeken csak
olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek a kiemelten védett kategória
levegőtisztaság védelmi előírásait teljesítik, továbbá nem okoznak a vonatkozó
jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zajt, illetve
rezgésterhelést. Ez megerősíti azt, hogy nem városi lakott területekre, hanem
üdülőterületekre előírt kibocsátási határértékeket kell teljesíteni.

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

Koppányi Ferenc képviselő: Az előterjesztés szerint először értékesítenék az
ingatlant, és utána módosíthatják a rendezési tervet. Véleménye szerint meg kellene
fordítani a folyamatot. Először módosítsák a rendezési tervet, és utána értékesítenék
az ingatlant.

Ács János polgármester: Ne módosítsák a rendezési tervet. Módosíttassa az a
rendezési terv azon részét, aki meg akarja venni azt a területet.

Koppányi Ferenc képviselő: Ő azt mondta, hogy a rendezési terv módosítását az
önkormányzatnak kell elfogadni. Természetesen a költségei a befektetőt illetik meg,
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ezzel is egyetért. De előtte ne adják el, mert nem biztos, hogy meg fog valósulni a
beruházás.

Dr. Imre László jegyző: A vagyonrendelet összeghatártól teszi függővé, hogy 20
millió forint feletti összeghatártól csak a Képviselő-testület, 20 millió forint alatt
Polgármester Úr is dönthet ingatlan eladásáról. A vagyonrendelet egyéb
szabályainak betartása mellett 20 millió forint felett kötelező a pályázati eljárás, 20
millió forint alatt ajánlati eljárás keretében lehet az adott ingatlant értékesíteni.
Előzetes tájékozódás történt az önkormányzatnál, amit Polgármester Úr elmondott,
hogy az adott területet milyen célra szeretnék használni. Ehhez a rendezési terv
módosítása szükséges, a rendezési tervet a Képviselő-testület fogadja el. Konkrét
indítványt, kérelmet kell előadni a majdani befektető részéről, hogy az adott
területen mit szeretne elkészíteni. A határozati javaslatban szerepel, hogy ha az adott
területen bármilyen jellegű, a mostani rendezési tervtől eltérő célra szeretné
hasznosítani, akkor az ezzel járó költségeket neki kell viselnie. Gyakorlatilag nem
tudnak arról dönteni, az előterjesztés nem tárgyalja, hogy ott mi legyen. Ilyen jellegű
pontos kérelem nincs a birtokukban, de lehetőségét szeretné megteremteni az
önkormányzat azáltal, hogy az új temetőhöz közeli, a két lakott területtől távol eső
területet hasznosítsa. Eladásra kerül, meg kell osztani, rendezési tervet kell
módosítani. A rendezési terv költségeit a határozati javaslat szerint a befektetőnek
vállalnia kell. A szerződésbe, amelyet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében Polgármester Úr megköt, ott a terület hasznosítására kikötéseket,
feltételeket állapíthat meg, ami az ajánlati felhívásban szerepelhet. Meghatározhatja,
hogy milyen céllal, milyen elképzelések szerint várja az ajánlatokat az adott területre.
Ez már egy olyan garanciát jelenthet a Képviselő-testület számára, amely az esetleges
befektetőt egy meghatározott irányba viszi, és ennek megfelelően kell a rendezési
terv módosítását is neki elvégezni. Fenntartással adhatja át vételi jogkikötésével az
önkormányzat az adott ingatlant. Amennyiben az ajánlati eljárásban az ajánlattevő
nem teljesíti, az önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal az ingatlanhoz hozzájuthat.
Ezért próbálták ezt a nem egyszerű folyamatot így elindítani, hiszen rendezési
tervvel kapcsolatban úgy is a Képviselő-testület elé kerülne ez a kérdés. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni szíveskedjenek.

Ács János polgármester: Ez egy éves procedúra lesz. A befektetőnek valamilyen
formájú jelzés kell az önkormányzattól, ha mindent keresztül tudjon vinni, fel tudja
keresni kérésével a Balatoni Főépítészt, a Nemzeti Parkot, hogy ez elől nem zárkózik
el. Ez után még számtalan szakhatóság, másfajta kikötéssel, előírással, vagy nemleges
válasszal elláthatja. Addig felesleges módosítani rendezési tervet. A rendezési terv
módosítása ráér akkor, amikor ezek az engedélyek megvannak. Miért módosítsanak
rendezési tervet, ha ezeket az engedélyeket a beruházó nem tudja beszerezni?

Koppányi Ferenc képviselő: 12 éve képviselő, és tisztában van azzal, hogy a
rendezési terv folyamata hogyan működik. Ebben a határozati javaslatban az
szerepel, hogy 1,8 hektárt értékesítenek. A határozati javaslatot szeretné pontosítani.
Értékesítsék, lehet egy ilyen határozatot tenni, vagy vásárolják vissza. Vagy addig
nem jöhet létre az adásvételi szerződés, ameddig a rendezési terv nem jó. Valamilyen
feltételt szabjanak.



22

Sólyom Károly alpolgármester: Fordítva is igaz lehet. Rákényszerítik, hogy
módosítsa a rendezési tervet, és utána nem adják el neki a területet. Jegyző Úr
elmondta, hogy a határozati javaslat arról szól, hogy felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.

Ács János polgármester: Nem szerződésről van szó, csupán egy
szándéknyilatkozatáról van szó a Képviselő-testületnek.

Bozsoki Lajos képviselő: Elhangzott a hamvasztás szó. Embert hamvasztanak, vagy
állatot?

Ács János polgármester: Embert hamvasztanának. Megvannak ez előírások,
máskülönben nem kapják meg a szakhatósági engedélyeket. A szándékukat kifejezik,
ha ez így történik, akkor ebből a területből ezt a területet értékesíteni kívánják. Ha
nem jön össze, nem értékesítik.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

181/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca Város
Önkormányzata tulajdonát képező 0352 helyrajzi
számú 9 ha 8636 m2 térmértékű külterületi

földrészletből cca. 1,8 ha gyep-legelő művelési
ágú földterületet Tapolca Város Önkormányzata
az ingatlan megosztását követően értékesítse,
ingatlan értékbecslő által meghatározott forgalmi
értéken azzal, hogy amennyiben a vevő a
megvásárolt földterületet rendezési tervtől
eltérően kívánja hasznosítani, akkor az ezzel járó
költségeket vállalja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
ajánlati eljárás lefolytatására, és az alapján az
adás-vételi szerződés aláírására.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester
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3. Városszépítő Egyesület Vendégváró Tapolca című pályázatának támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Parapatics Tamás Urat, hogy röviden ismertesse,
miért került ez vegyes ügyekhez?

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A Balaton Fejlesztési Tanács a közös
piac és a norvég finanszírozású mechanizmus keretében ún. nem kormányzati
szervezetek részére környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási pályázatot írt ki. Ennek
a pályázatnak kötelező feltétele az, hogy az illetékes Képviselő-testület támogatásáról
biztosítsa ezt a pályázatot, amely esetükben a Városszépítő Egyesület felel meg,
akivel jó kapcsolatot alakítottak ki. Jelenleg ennek a pályázatnak az előkészítése,
végső simítása folyik. Ennek a pályázatnak a keretében 10%-os önrésszel mintegy 33
millió forintos támogatást lehetne elnyerni tapolcai környezetvédelmi
parkfejlesztésre, eszközbeszerzésre. Ez a gyakorlatban a Batsányi utca és a déli
tehermentesítő út közötti jelenleg rendezetlen terület parkfejlesztést jelentené. Az
ehhez kapcsolódó eszközbeszerzést, önjáró fűnyírót, damilos gépi kaszát,
lombszívót, lombfújót lehetne beszerezni. Ezeket az eszközöket egyéb más
önkormányzati tulajdonú árkok, kerékpárutak, nyílt árkok karbantartására is lehetne
használni. Ezt a tevékenységet kizárólag a csak nem kormányzati szervezet adhatja
be. Célszerű ehhez a pályázathoz a Képviselő-testületnek megadni a
támogatottságát, a tulajdonosi hozzájárulását az önkormányzati terület
fejlesztéséhez, és a határozati javaslat második pontjában a pályázat sikere és
eredménye esetén egy külön támogatásban biztosítani, segíteni ezt a városfejlesztési,
városvédő tevékenységet a sikeres pályázat esetén.

Ács János polgármester: A Városszépítő Egyesület vezetőjével is folytak tárgyalások.
A Városszépítő Egyesület a határozati javaslatokat el tudja fogadni?

Dr. Zsiray Ferenc a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke: Elfogadható, hiszen
más lehetőség nincs, hiszen ez civil szervezeteknek találták ki. Önrészről nekik kell
nyilatkozni. Ha a pályázat sikeres, nincs semmi gond.

Ács János polgármester: Nem a meglévő területekre lehet pályázni, hanem új
felületek kialakítására illetve gép, műszaki eszközök beszerzésére. Képviselő társait
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Bozsoki Lajos képviselő: Adott esetben az elnyert berendezések, gépek a
Városszépítő Egyesület tulajdonát fogják képezni?

Ács János polgármester: Igen. Ők a Városszépítő Egyesülettel köthetnek egy
megállapodást, ami alapján ezek az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A pályázati útmutatóban külön
pontként szerepel az, hogy ebből az egyesületnek bevétele nem származhat.



24

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

182/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja a Tapolcai Városszépítő
Egyesület „Az EGT/Norvég Finanszírozású
Mechanizmus keretében támogatott - A nem
kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának
ösztönzése a környezetvédelem területén a
Balaton Régióban” - pályázati felhívásra
benyújtandó „Vendégváró Tapolca” című
pályázatát. A környezetvédelmi, parkfejlesztési,
eszközbeszerzési projekt beruházási költsége
37.037.078.- Ft, azaz Harminchétmillió-
harminchétezerhetvennyolc forint, ebből az
elnyerhető támogatás 33.333.370.- Ft, azaz
Harminchárommillió-
háromszáharmincháromezerháromszázhetven
forint. A pályázathoz a Tapolcai Városszépítő
Egyesület 3.703.708.- Ft, azaz Hárommillió-
hétszázháromezerhétszáznyolc forint saját erőt
biztosít.

Tapolca Város Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlanokon megvalósuló, a
Természeti és Épített Környezet minőségi
javulását, a hulladékgyűjtéssel, kezeléssel
kapcsolatos tevékenység színvonalának
növelését eredményező fejlesztéskehez
tulajdonosi hozzájárulását adja, a projekt
megvalósítását engedélyezi.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
projekt fenntarthatósága és a település
környezetének védelmének érdekében
kezdeményezze együttműködési megállapodás
megkötését a Tapolcai Városszépítő
Egyesülettel.

Határidő: 2008. június 30.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

183/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete kinyilvánítja, hogy a Tapolca
Városszépítő Egyesület által benyújtandó
„Vendégváró Tapolca” című pályázat sikere
esetén a megvalósítás, a fenntarthatóság
érdekében legalább a pályázat saját ereje
mértékéig anyagi támogatást biztosít a vonatkozó
szabályozásnak megfelelően.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: polgármester

4. A Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. fejlesztésének támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. Kérdezi Mezőssy Tamást, a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
ügyvezető igazgatóját, hogy milyen előnye származhat ebből a Kft-nek?

Mezőssy Tamás a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatója: A
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. jelenleg két konyhán látja el a főzési feladatokat.
Meglátása szerint a Stadion úti konyha egy személyben el tudná látni a feladatokat.
Az ÁNTSZ-szel történő megbeszélés alapján részükről ennek akadálya nincsen. A
Kazinczy tér 4. szám alatt üzemelő konyha a továbbiakban állandó konyhaként
üzemelt, és az ott jobb állapotban lévő konyhai gépeket a Stadion úti konyhán
üzemelnék be. A jelenleg rendelkezésre álló háromaknás villanysütő és az egy darab
villanysütő tűzhely nagyon rossz állapota, és nem gazdaságos üzemeltetése
indokolja azt a tényt, hogy ezeket az eszközöket leselejtezzék, majd jelentős részét
tovább értékesítsék. Ezeket a sütőket kiváltanák egy elektromos kombisütővel, mely
a modern gasztronómia minden követelményeinek megfelelhet, és lehetőséget ad a
gyors és kitűnő ételek készítésére, a kedvező munkaszervezésre és tehermentesíti a
hagyományos berendezések 40-50%-át. A jelenlegi gázszabályok betartására a
felvezetés többszörösébe kerülne az általa javasolt kombisütő megvásárlásával. Az
időközben elkészült zalahalápi konyha 2008. június 09-től megkezdte működését, így
a főzőkonyhák kapacitás kihasználtsága tovább csökkent. A két konyha összevonása
esetén a munkaszervezés átláthatóbb, és ellenőrzést is megkönnyítené. A konyha
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jelenlegi felszereltsége és állapota nem felel meg az előírásoknak. A villamos energia
terén a meglévő technológia használatával havonta 6400 kilowatt energiát használtak
fel, ezzel szemben ez a kombisütő fogyasztása havi 1600 kilowatt lenne, ami 190.000.-
forint megtakarítást jelentene havonta. A kombisütő használatakor minimális
sütőolajra lenne szükségük. Itt is havonta több tíz ezer forint megtakarítást tudnának
elérni. A sütési veszteség 30%-ról 15%-ra csökkenne. Előzetes árajánlat kérés alapján
a beruházás és a felújítás, amely véleménye szerint szükségszerű, 15 millió forintba
kerülne. Ennek megvalósítására a július és az augusztus hónapok állnának
rendelkezésükre. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a tervét és kérését a fenti indokok
alapján támogatni szíveskedjenek.

Ács János polgármester: A rádióban hallotta, hogy a fruktóz a legegészségtelenebb,
és az érrendszeri betegségek legnagyobb károsítója. Az önkormányzat 100%-os
tulajdonú cégéről van szó, tehát igaz, hogy a cég tulajdonába kerülnek ezek az
eszközök, de azok áttételesen csak az önkormányzaté. Kéri képviselő társait, hogy
támogassák ezt a javaslatot.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

184/2008. (VI.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a tapolcai intézményekben étkező
gyermekek magas színvonalú, közegészségügyi
előírásoknak megfelelő és jó minőségű ellátása
érdekében a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft.
által javasolt fejlesztést támogatja, annak
fedezetéül 15.000.000.- Ft összegű kamatmentes
tagi kölcsönt biztosít, melynek – a társaság
anyagi lehetőségeinek függvényében – legfeljebb
5 évre vonatkozó évi egyenlő részletekben törtnő
visszafizetésére 2013. december 13-ig haladékot
ad.
A tagi kölcsön fedezetét Tapolca város 2008. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt.
rendeletének 23. Cím Tartalékok előirányzatából
biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
ezen álláspont taggyűlésen való képviseletére.
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Horváthné Németh Edit képviselő: Két kérdésben keresték meg a tapolcai polgárok.
A kórház-rendelőintézetnek a Semmelweis utca felől újabb bejárata nyílt. Ott fel
vannak festve a parkolóhelyek, és a bejárat előtt is fel van festve parkolóhely, tehát a
elég nehéz bemenni a bejáraton az ott parkoló autó miatt. Kérdezi, hogy ez ellen
lehet-e valamit tenni? A másik, hogy a temetővel kapcsolatban jelezték, hogy a Dózsa
György utcában megbontották a kerítést, és járnak be egy külön bejáraton a
temetőben.

Ács János polgármester: Véleménye szerint a Semmelweis utcában akkor még nem
volt meg a bejárat, amikor a parkolóhelyeket felfestették. Ezt meg fogják tudni
oldani. Önhatalmú bejáratot készítettek ott egyes emberek. Elfogadhatatlan, hogy a
temetőben napernyőket helyezzenek el, hogy a virágok ne hervadjanak el.

Sólyom Károly alpolgármester: A napernyős megoldásról már Jegyző Úrral is
folytatott egyeztetéseket, de a tapolcai rendelet ilyenre nem tér ki. Amennyiben
szükséges, a temetőről szóló rendeletet módosítani kell, ahol kitérnek olyan
dolgokra, hogy a temető rendje mivel nem bontható meg. Úgy gondolja, a kegyeleti
dolgokat is sérthet, hogy olyan jellegű tárgyak vannak, amelyek nem odavalók.

Bozsoki Lajos képviselő: A Móricz Zsigmond utcai lakók nevében szeretne szólni.
Jegyző Úr már tavaly is felszólította azt a tulajdonost, aki által megvásárolt telket
nem tartja rendben. Mindig kivárja a felszólítást, utána végzi el a terült
gyommentesítését. Ma is egy méteres fű van már. Nem lehetne úgy szankcionálni,
hogy aki évek óta csak felszólításra kaszál, azt meg lehessen büntetni.

Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja Tapolca város lakosságát, hogy hét végén meg
fog jelenni az a felhívás, ami a belterületi ingatlanok gyommentesítésére fogja kérni a
földterület ingatlantulajdonosait. Két hét türelmi idő fog állni mindenki
rendelkezésére, hogy a tulajdonában álló telkeken irtsák ki a gyomnövényeket, és azt
követően szigorú ellenőrzéseket fognak tartani. Sajnos azt kell, hogy mondja, hogy
évek óta visszatérők azok a tulajdonosok, akik csak felszólításra, vagy azt követően
még felszólításra sem végzik el a feladatukat. Ebben az esetben az ő kárukra
kárveszélyviselés valamint költségek viselése mellett elvégeztetik a munkát, és
kiszámláztatják ezt a feladatot. Reméli, hogy ebben az évben a tapolcai polgárok
nagyobb fegyelemmel fogják ezt a feladatot végrehajtani. Előre büntetni nem lehet. A
kötelezettség nem teljesítése esetén lehet csak szankcionálni.

Ács János polgármester: A következő ülésünkön rendelet módosításával szabályozni
fogják az önkormányzati bérlakásokat és helyiségeket. Most már akkora mennyiségű
kereskedelmi árut helyeznek el bizonyos emberek, hogy az már meghaladja azt a
lehetőséget, amit egyébként normális módon el lehet helyezni. A volt Keravill
boltnál, a Fő utcánál felháborító, amit ott művelnek. Éjszakai razziát fognak tartani,
mert erre lehetőségük van. Elmondja, hogy ha egy lakásba be van jelent pl. négy fő,
és ott többen is tartózkodnak, akkor nagyon kemény következményei lesznek.
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Előfordul az, hogy egy négytanú család bejelentkezése esetén 16-20 ember
tartózkodik egy-egy önkormányzati ingatlanban. 18 ezer ember nyugalmát nem fogja
megzavarni 200 ember, mert ezt tovább nem kell tűrniük, és nem is kívánják.

Lévai József képviselő: Az utóbbi évben visszatérő jelenség, hogy egy évben
legalább egyszer kapnak egy özönvízszerű esőt. A 2. napirendi pont kapcsán is
kérdezi, hogy korábban gondot jelentett a patak vízszintjének a szabályozása. Szóba
került tulajdonosváltás. Ez a probléma megoldódott? Tudják-e azt biztosítani azt,
hogy a csapadékvíz-elvezető rendszerüknek az átellenőrzése, karbantartása
megoldható legyen?

Ács János polgármester: Ha ilyen váratlan esemény következik be, amikor egy fél
óra alatt leesik 30 mm csapadék, akkor azt sem Tapolca, sem Sopron, sem másik
település nem tudja kezelni azért, mert Tapolcán még megvan az a sajátosság és
érdekesség is, hogy lefelé leejtéssel működik a csapadékvíz-elvezetés. Amikor ez
hirtelen lezúdul, túlterheléssel kerül be az elvezetőbe. Kéri a lakosságot, hogy soha
ne tegyék azt, hogy ha három percig áll a víz az úton, és megemeljék a
szennyvízcsatornák tetejét, mert ezzel nagyobb kárt okoznak, mint amennyi hasznot.
A víz egy idő után elfolyik. Az egész városban ki van építve a csapadékvíz-hálózat.
A Tapolca-patak tele van náddal, tehát a víz úgy nem tud elfolyni, mint kevesebb
csapadék esetén. Az üzemeltető három csepp eső esetén már ott áll a gáton.

Dr. Imre László jegyző: Egyedi hatósági ügyről van szó, amelynek vannak olyan
elemei, amik nem a nyilvánosságra tartoznak. Elmondja, hogy a jegyzőnek ebben
nincs hatásköre, viszont ellenőrzési jogköre van. Több esetben ezzel éltek az elmúlt
évek felhőszakadásai következtében a patak duzzasztásánál. A vízügyi hatóság ez
irányú javaslatait elfogadta, kötelezettségként írta elő az üzemeltetőnek.

Szatmári Jánosné képviselő: Többen megkeresték, hogy a Keszthelyi úton, a Stadion
utca és lakótelep között, fordítottan a város felé 30 km-es táblával leszabályozták a
Stadion utca környékét. Az iskolások az iskola előtt szállnak fel túlsúlyban a buszra.
A helyi járat mostani üzemeltetője körforgalomban üzemelteti a helyi járatot. A
gyerekek, ha netán a Stadion úton szállnának fel a buszra, akkor sem a túloldalon
szállnak fel a buszra, hanem bejönnek a lakótelepre, és úgy fordulnak meg. Ez a 30
km-es tábla indokolatlan. Akik Keszthely felől jönnek, eleve gyorsabb sebességgel
jönnek, a kihajtókat állandó fenyegetésnek teszik ki, mert 30 km-es övezetből megy
ki, amely veszélyes is. Ezt az észrevételét beadta a rendőrségre. Rendőrségen
parancsnok Úr megbízott két rendőrt, kijöttek, és meg is nézték. Azt mondták, hogy
az önkormányzat felé is jelezni kell ezt a dolgot, mert önkormányzati területen belül
van.

Ács János polgármester: Annak idején az ott lakók kérték a sebességkorlátozást.

Szatmári Jánosné képviselő: A táblának nincsen feloldó helye. Földút van, nincs, mi
feloldja.

Ács János polgármester: Ezt a problémát meg fogják nézni.
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Szatmári Jánosné képviselő: Már egy fórumukon is előkerült régebben ez a
probléma. A lakótelepen van egy 10 km-es szakasz, de az egész lakóövezet 30 km-es.
Egy rendőr mondta el neki, hogy ez szabálytalan, mert ha átlépi a sebességet,
elveszik a jogosítványát.

Ács János polgármester: Le fogják venni azt a táblát.

Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a
lakosságot, hogy a legutóbbi bizottsági ülésen hat gyermeket felvettek a bölcsődébe,
és úgy néz ki, hogy következő évre a bölcsőde megtelt.

Ács János polgármester: A szeptemberi ülésre a kórházat működtető Kft. vezetőjét
szeretné beszámoltatni arról, hogy milyen anyagi lehetőségekkel vette át a kórházat,
hol tartanak jelenleg, értékben elszámolhatóan, igazoltan mekkora beruházást,
fejlesztést, illetve műszerfejlesztést hoztak létre? Arányban van-e a
megállapodásukkal. Amennyiben nincs, akkor utána nekik bizonyos dolgokban
döntést kell hozniuk.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 09.20 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


