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

Ügyiratszám: 1/59-7/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 13-án
(péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

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

Jelen vannak: 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
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
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,
Décseyné Rapossa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető,
Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Hársfalvi József –
szakmai tanácsadó, Tóth Mária oktatási referens, Papp Zoltán
Tamás – főépítész, Dr. Rozgonyi Viktória – Hatósági
Csoportvezető, Papp Zoltán Tamás – főépítész, Ughy Jenőné –
Okmányiroda vezetője, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Molnár Attila – Tapolca Város
Német Kisebbségi Önkormányzatának elnöke, Bartha Józsefné –
Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának elnöke,
Dr. Varga István – Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatója, Rédli Károly – Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Bajner Imre –Batsányi
János Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Frang Lászlóné –
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Tapolcai Óvoda vezetője, Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő
Egyesület elnöke, Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és
Múzeum igazgatója, Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és
Természeti Értékeiért Közalapítvány elnöke, Horváth Gábor –
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke, Nacsa Ferenc –
Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület, Reindl Erzsébet
tapolcai lakos, Tapolcai Városi Televízió munkatársai

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket
és a városi televízió nézőit. Mielőtt a napirendekre rátérne, napirend előtt egy
örvendetes hírről számolna be mind képviselő társainak, mind a város lakosságának.
A tegnapi nap folyamán sajtótájékoztatón került bejelentésre, hogy Tapolca városa a
tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja című pályázaton sikeresen túljutott.
„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat Tapolca
legújabbkori történelmének legnagyobb fejlesztési programja. A Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztés Operatív Programja révén Tapolca Város Önkormányzata 657
millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott, amelyhez partnereinkkel
együtt közel 300 millió forint saját erőt biztosítunk 2009-2010. években. Tapolca
Város Önkormányzata a 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának stratégiai
programjában célul tűzte ki, „hogy a beruházások, fejlesztések során kötelezően
törekedni kell hazai és európai uniós források bevonására, a saját erő kiegészítésére.
Lehetőséget kell biztosítani az önkormányzat számára előnyös – vállalkozói –, privát
források bevonására.” Pályázatunkat ennek szellemében készítettük és nyújtottuk be.
A most kihirdetett pályázat megvalósítása során kulturális, közcélú épületek
környezetbe illesztése, energiatakarékos akadálymentesítő felújítása mellett belvárosi
közterületek, belső udvarok parkfejlesztésére, rendezésére kerülhet sor a parkolási,
gyalogos közlekedési lehetőségek fejlesztésével együtt. A programban tapolcai
vállalkozók, a Balaton Elektronika Kft. és az MZ/X Kft. tulajdonosai is partnereink.
A sokrétű, összetett pályázat elkészítése, az Integrált Városfejlesztési Stratégia
megalkotása érdekében sokan komoly munkát végeztek. Köszönet érte
együttműködő és konzorcionális partnereinknek, támogatóinknak,
munkatársaimnak, az e célra létrejött munkacsoport tagjainak, a Közép Pannon
Fejlesztési Zrt. és az Ex-ante kft. vezetőinek munkatársainak. A pályázathoz
szükséges saját erőt Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete konstruktív
döntésével a „Tapolca Jövőjéért” kötvény forrásai terhére biztosítani tudta. Kérem,
engedjék meg, hogy pár szóval ismertessem pályázatunk projektelemeit. Az
épületek, intézmények felújítása során elvégezzük majd a Wass Albert Városi
Könyvtár és Múzeum Batsányi utcai épületének környezetbe illesztését,
energiatakarékos fejújítását, amely magába foglalja a nyílászárók cseréjét, magastető
létesítését, a fűtési rendszer korszerűsítését. Ebben konzorcionális partnerünk a
Balaton Elektronika Kft. A Tamási Áron Művelődési Központban egy jelentős belső
felújítás fog történni, megújul a színházterem hang- és fénytechnikai rendszere,
berendezése, cserére kerülnek a nyílászárók, hőszigetelő vakolatot kap a homlokzat,
és visszaállítjuk a volt zsinagóga homlokzatát. A Belvárosi Irodaház esetében
kísérletet teszünk a homlokzat átalakításával, magastető létesítésével az épület
környezetbe illesztésére, amely energiatakarékos fejlesztéssel párosul. A
turisztikailag fontos Malom-tó partján konzorcionális partnerünk az MZ/X Kft., a Tó
Presszó felújítását fogja elvégezni az itt lakók és az ide látogató vendégek remélhető
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megelégedésére. Tervezzük az Alsó-tó felett átívelő elektromos légvezeték kiváltását
is. A projekt megvalósítása során olyan közterületeket és zöldfelületeket kívánunk
fejleszteni, amelyek költségeire eddig még nem tudtunk forrást biztosítani. A
Köztársaság tér déli része, a Régi postaudvar, a Zeneiskola és APEH udvar, a Balaton
Üzletközpont előtti terület, a Fő tér 5. szám alatti Vasudvar, valamint a Fő tér 12.
szám alatti belső udvar új térburkolatot kap, parképítés történik. Jelentős eleme
pályázatunknak a parkolás- és közlekedésfejlesztés is. Szeretnénk a tapolcai déli
tehermentesítő út mellett egy ún. Déli Városkaput létesíteni, ingyenes parkolót
biztosítani a személygépkocsik és autóbuszok számára. Innen indulva a Tapolca-
patak mentén egy hangulatos sétány kiépítésére kerülne sor az Alsó-tóig. Várhatóan
megújul majd a tapolcai belvárosban a Nagyköz utca 5-7-9. szám alatti épületek és a
Balaton Üzletközpont közötti aszfaltfelület, a Nagyköz utcai autóparkoló kiépítésre
kerül, biztonságos autós átjárót létesítünk az Ady Endre és a Deák Ferenc utca
között, továbbá felújítjuk a Deák Ferenc utca, Fő tér és az Ady Endre utca közötti
belső közlekedési útvonalat is. A műszaki fejlesztések mellett a pályázati kiíráshoz
igazodva ún. „szoft-programokat” is megvalósítunk, rendezvényeket tartunk,
folyamatosan tájékoztatjuk városunk polgárait a fejlesztések üteméről, állásáról.
Végezetül szeretném megköszönni a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
elnökének, Pál Bélának, továbbá minden tagjának a számunkra kedvező döntést, a
Közép-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség igazgatójának, Kovács Tamásnak és
munkatársainak munkáját, korrekt együttműködését.

BELVÁROSI REHABILITÁCIÓ DIVAVETÍTÉSE

Sólyom Károly alpolgármester: Látszik, hogy még mennyi mindent kell rendbe
tenni. Megállapítja, hogy 16 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Napirend előtti pontként a polgármester, az alpolgármesterek
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Kérdezi, hogy
ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Bozsoki Lajos képviselő: Három témában kérne Alpolgármester Úrtól tájékoztatást.
Tárgyalt a tapolcai stranddal kapcsolatban. Kérdezi, hogy milyen megbeszélés volt
ez? A megújuló energia felhasználással kapcsolatos tárgyalásról, illetve a Tapolca-
medence környezetvédelmi közhasznú egyesülettel történt tárgyalásról szeretne
felvilágosítást kérni.

Sólyom Károly alpolgármester: A stranddal kapcsolatban 2008. évben született egy
olyan tulajdonosi döntés a város és a kisebbségi tulajdonos között, hogy a tapolcai
strand hasznosítására tegyen meg az ügyvezetés mindenféle megoldási lehetőséget,
de kizárt az esetleges értékesítés gondolatát. Ezért ügyvezető Úr ebben a témában
nem tárgyalhatott, mert neki nem volt felhatalmazása, és őt kereste meg a befektető.
Tárgyalást folytatott a strand esetleges befektetőivel, de nem győzték meg az
elképzeléseikről. Hangsúlyozta, hogy bármilyen megoldás is születik, itt csak
strandban lehet gondolkodni. E tekintetben a Képviselő-testület szigorúan
ragaszkodni fog a strand megvalósításához. Tájékoztatta őket, hogy készülőben van
egy másik projekt a laktanyák területén, ahol idővel szintén egy konkurencia is
életbe léphet. Abban egyeztek meg, hogy készítenek egy értékbecslést a mostani
területre. Megbízta a Városgazdálkodási Kft. igazgatóját, hogy erre vonatkozóan
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készítsen egy értékbecslést. Az értékbecslés után tovább folytatják a tárgyalásokat. A
megújuló energiával kapcsolatban szintén nagy gond a városban, hogy a távfűtéssel
való házak ellátása micsoda költségeket emészt fel. Itt merült fel a városi
intézmények gazdaságosabb fűtési rendszerre való átállása. Tisztában van azzal,
hogy önmaguknak rúgnak gólt, ha az intézmények is ilyenben gondolkodnak. Nem
állhatnak meg ennél a szintnél, ugyanis nagyon nagy kiadásokat jelentenek az
energiaköltségek. Ez ügyben kereste meg őket a megújuló energiával foglalkozó
társaság, akikkel abban egyezett meg, hogy tesznek ingyen egy tanulmányt a város
intézményére, ami szóba jöhet leválás tekintetében, és magára a fűtőműnek az
esetleges átállítására, energiatakarékos megoldására. Ez folyamatban van. A
harmadik kérdésre válaszolva kéri, hogy ne kelljen ismételni önmagát. A napirend
megszavaztatása során vegyes ügyek keretében térne vissza arra a környezetvédelmi
Kht-val kapcsolatban feltett kérdésre.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

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

6/2009. (II.13.) 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.

Bozsoki Lajos képviselő: A tárgyalásairól beszéltek, és utána nem tette fel azt a
kérdést Alpolgármester Úr, hogy el tudják-e fogadni a napirendi pontokat, mert
ezzel kapcsolatban neki ügyrendi módosító javaslata lett volna.

Sólyom Károly alpolgármester: A napirendről még nem szavaztak. A napirend
megszavazására kerül sor azzal a kiegészítéssel, hogy vegyes ügyek keretében kéri,
hogy a „Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának
módosítása”, a „Honvédségi ingatlanok haszonbérletbe vétele”, valamint „A
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, TIOP-1.2.2/08/1
kódszámmal „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének
infrastrukturális erősítése” című felhívásra benyújtható pályázat a Wass Albert
Könyvtár és Múzeum részére című előterjesztéseket a Képviselő-testület vegye fel.

Bozsoki Lajos képviselő: Ügyrendi javaslattal szeretne élni. Kéri, hogy cseréljen
helyet a napirend tárgyalásakor a 2. és a 3. napirendi pont.

Dr. Imre László jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a költségvetési
rendelettel kell kezdeni. Volt már arra az elmúlt években példa, hogy későbbi
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döntéseivel a Képviselő-testület az az évi költségvetését módosította. Ez azt jelenti,
hogy határozati formában kötelezettséget vállal, hogy dönt más kérdésben, és a
következő testületi ülésen, amikor a költségvetési rendelet módosítására kerül sor,
ezek beépíteni a költségvetési rendeletbe. Kéri a Képviselő-testület, hogy a
napirendet a meghívó szerint tárgyalja.

Sólyom Károly alpolgármester: Erről vita nincsen, szavazásra teszi fel az ügyrendi
javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
11 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete azon módosító indítványt, mely szerint
a kiküldött meghívóban szereplő 2. és 3.
napirendi pontokat a Képviselő-testület fordított
sorrendben tárgyalja, nem támogatja.

Sólyom Károly alpolgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra az elhangzott kiegészítéssel. Javaslatát szavazásra
teszi fel.

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

8/2009. (II.13.) 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 módosítással, hogy Vegyes
ügyek keretében a „Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása”, a
„Honvédségi ingatlanok haszonbérletbe vétele”,
valamint „A Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program keretében, TIOP-1.2.2/08/1 kódszámmal
„Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési
szerepének infrastrukturális erősítése” című felhívásra
benyújtható pályázat a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum részére című előterjesztéseket
napirendjére feleszi:
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N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

2) Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről és a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásokról, a köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről szóló
7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

4) Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

5) Tapolca Kórházért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

VEGYES ÜGYEK

- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

- Honvédségi ingatlanok haszonbérletbe vétele
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

- A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében, TIOP-1.2.2/08/1 kódszámmal
„Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-
képzési szerepének infrastrukturális erősítése”
című felhívásra benyújtható pályázat a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum részére
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
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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: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társai előtt ismert az a mód, hogy a
legutolsó Képviselő-testületi ülés óta eltelt elemeket rögzítik a költségvetésbe, ez
történik most is a 2008. december 6-31. között beérkezett pályázati és egyéb
pénzeszközök többletbevételei, valamit a kiemelt előirányzatok közötti
átcsoportosítás miatt. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját. Tekintettel arra, hogy a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság elnöke beteg volt, az ülés Bognár Ferenc képviselő vezette, ezért
felkéri, hogy az ülésen a bizottság álláspontját ismertesse.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Bognár Ferenc 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.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

1/2009. (II.16.) 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 1/2009. (II.16.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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2) Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megfogalmazta tavalyi évben azokat az irányelveket, amelyek szerint a költségvetés
tervezésénél prioritásokat kell figyelembe venniük, illetve rendelkezésre állt a
Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény. Ezek alapján állították
össze Tapolca Város 2009. évi költségvetési tervezetét. Ebben kiemelt szerepet kapott
– ahogyan az irányelvekben is megfogalmazták – az intézményrendszerük hatékony,
és biztonságos működtetése, hitelek és kamataik, valamit az egyéb felvállalt
kötelezettségeik teljesítése, tartalék és pályázati önrész képzése, a megkezdett
beruházások, felújítások teljesítése, és gondoskodni kell a kötvénykibocsátásból
származó pénzösszeg megfelelő befektetéséről. A költségvetés során először a
Magyar Köztársaság költségvetéséből indultak ki. A központi költségvetésből
képződő normatívák alapján lehívható összegeket vették figyelembe azokkal a
mutatószámokkal, amelyek rendelkezésre állnak a város intézményeiben. Ebből
alakult ki, hogy kb. 1,3 milliárd forintos központi költségvetési támogatást -
normatíva és egyéb kiegészítés címén - hívhatnak le 2009-ben. Látszólag ez több mint
a tavalyi évben, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a Széchenyi István
Szakképző Iskola visszakerült az önkormányzathoz, és ennek a költségvetési
bevétele is őket illeti, nem a megyei önkormányzatot. A normatívákkal kapcsolatban
elmondja, hogy mintegy 60-70 millió forintnál ugyanazokkal a mutatókkal számolva
kevesebb normatívát kapnak ugyanazon teljesítményre, mint amit 2008. évben
lehívhattak. Ebből adódik, hogy ezt a pénzeszközt Tapolca város önkormányzatának
saját bevételéből kell majd pótolni. Látható a költségvetésből, hogy a tavalyi
intézményátszervezésnek most már naturálisan és pénzeszközben is látható,
megfogalmazható a gazdaságossága, hiszen az iskoláknál és az óvodáknál már
jelentkeznek azok a számszerűsíthető eredmények, amelyek az összevonás
eredményeképpen jöttek létre. Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés, amely 2009.
évben összeállt – ismerve a mai gazdasági körülményeket – mindenképpen nagyon
feszített, komoly odafigyelést követelő munkát kíván az intézményeiktől, a
Polgármesteri Hivatal szakembereitől és Tapolca Város Önkormányzatától is, hiszen
az önkormányzat határozza meg azokat az irányelveket és döntéseket, amelyeket
már a későbbiek folyamán az intézmények és a hivatal végrehajt. A költségvetés
szerkezetén belül kaptak képviselő társai egy kimutatást, hogy milyen normatívában
milyen mutatók vannak a tavalyi évhez képest. Vannak átrendeződések, döntően
kevesebb, mint a tavalyi év. Egy-két tételnél, ahol látszólag új támogatás jött be, azt
máshonnan elvonták, de döntően 70 millió forinttal kevesebb jut ugyanazon
feladatok ellátására, mint a tavalyi évben. Szeretne még szólni az önkormányzat
bevételeiről, ami elsősorban a helyi adók, és a személyi jövedelemadó helyben
maradó része. A személyi jövedelemadó tervezhető, mert a tavalyi év alapján
képezik, viszont a saját bevételeik közül a helyi adók, amely döntően a helyi
iparűzési adó a gazdasághoz kapcsolódik. Ismerve a mai gazdasági körülményeket,
ez egyfajta kockázati tényező lehet, mert nemhogy tavalyi szinten, de gazdasági
visszaesés is várható. Bízik abban, hogy Tapolca város területén működő
vállalkozásokat talán nem érinti, hogy ezzel a tervezett összeggel tudnak számolni.
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Kiadásaik közül figyelembe vették az intézmények gazdaságos működésének a
követelményrendszerét, amely részben a bérjellegű kiadásoknál csak azokat a
legszükségesebb törvényi alkalmazásokat vették át, amelyek akár egy előrelépés,
akár pedig más területen jelentkeznek. Más jellegű bér- és járulékemelést nem
terveztek. A dologi kiadásokban, amelyre szintén nem biztosít a központi
költségvetés plusz forrásokat, a tényleges mutatók alapján a várható energiaárak
figyelembe vételével egy 5%-os emeléssel kalkulálva lettek betervezve. Valamennyi
intézménnyel le lett egyeztetve a költségvetés, az intézményvezetők el tudták
fogadni saját intézményük költségvetését, és ez került be Tapolca város 2009. évi
költségvetési tervezetébe. Ugyanolyan szinten számolnak intézményi
karbantartásokat, mint az elmúlt időszakban. A szociális segélyezés rendszere
jelentősen át fog alakulni. Ebben 85-90%-os lehívás van. Bejött egy új elem, ez az ún.
rendelkezésre állás, amikor munkát kell adni a szociális segélyben részesítendőnek.
A végrehajtása nem lesz egyszerű feladat. Ebben van a legnagyobb lehívási
lehetőség, hiszen arra próbálja ösztönözni a jogszabály, hogy elsősorban dolgozzon,
és ne segélyből éljen. Ez nem segélyjellegű, hanem a ténylegesen kifizetett munkabér
és járulékainak 95%-át lehet igénybe venni. Ennek vannak rájuk nézve is
kötelezvényeik, mert ide már munkavezetőt és eszközöket kell biztosítani, amivel a
munkát elvégeztetik. Vannak erre már jó tapasztalatok, hiszen múlt évben a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat ezzel kapcsolatban pályázatot nyert. Próbálják ezt is így
kialakítani, de nagyon sok részletkérdés van, ami még nem világos. Mindent
megtesznek azért, hogy efelé tolják el a szociális segélyezés lehetőségét. A
városüzemeltetési feladatokba azokat az elveket követték, amelyek a tavalyi év
tényszámai voltak. Ebben különösebb eltérés nem nagyon mutatkozik. A lejárt
határidejű határozatokban is szerepelt a Városgazdálkodási Kft. és a házkezelés
kapcsolata. Volt egy Képviselő-testületi döntés, amely felhatalmazta Tapolca
Polgármesterét, hogy ez ügyben kezdeményezzen tárgyalásokat. Jelenleg is tartanak
a tárgyalások, de a kisebbségi tulajdonossal a közeljövőben taggyűlést kívánnak
tartani, és a szerződés módosításával továbbra is a Városgazdálkodási Kft-vel
kívánják – legalább is a 2009. évben – ezt a feladatot megoldani nagyobb
számonkéréssel és odafigyeléssel, nagyobb követelményrendszert állítva.
Beruházásaik közül 2009. évet a napirend előtt ismertetett beruházási projekt nem
érinti, de bizonyos elemei már biztos, hogy meg fognak jelenni. A beruházásaik
közül az áthúzódó és a megkezdett beruházásokat kívánják befejezni, és elszámolni.
Legnagyobb tételként jelentkezik a központi forrásból sikertelen pályázatuk, a
Kazinczy Ferenc Tagintézmény felújításának I. üteme, mert ez nagyságrendben
akkora, hogy a nyári időszakban lehetne megvalósítani. Úgy gondolták, hogy idén a
külső munkálatok készülnének el, jövő évben pedig a belső munkálatokra kerülne
sor. A régi honvédségi ingatlanoknál március 12-e a pályázat beadási határideje,
tudomása szerint a pályázati anyagot a mai napig nem vitték el. A felújításaik között
szerepel a Polgármesteri Hivatal részben befejezett beruházása, az
akadálymentesítés, és tovább szeretnének lépni ennek a rendszernek az informatikai
részét előtérbe helyezve. Úgy gondolja, tényleg egy XXI. századnak megfelelő
Polgármesteri Hivatal állna a lakosság rendelkezésére. Támogatásai közül az elv
ugyanaz, mint korábban volt. Továbbra is rendelkezésre áll az a civil szféra pályázati
lehetősége. Nagyságrendben hasonló a támogatási kiadási előirányzatuk, mint a
tavalyi évben. Mindezeket figyelembe véve Tapolca város költségvetésének van egy
kicsi hibája, hogy a kiadási és a bevételi oldal nem ér össze. Idén működési hitelként
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94.557 eFt került beállításra, hogy összeálljon a két oldal. Úgy gondolja, hogy ez az
összeg nagysága a 4,5 milliárd forintos költségvetési főösszeghez képest nem fog
okozni gondot Tapolca városának. Bízik abban, hogy évközi takarékos gazdálkodás,
és egyéb bevételi lehetőségek kiaknázása következében erre nem kerül sor. Köszönti
Unger Ferenc könyvvizsgálót. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?

Unger Ferenc könyvvizsgáló: Feladata a város 2009. évi költségvetési rendelet-
tervezetének a véleményezése. Ezt írásban megtette. Foglalkozott a tervezés központi
feltételrendszerével, mely rendelkezésre állt. Megvoltak azok az új, illetve módosított
jogszabályok, amelyek alapján a helyi költségvetési rendelettervezést el lehetett
kezdeni. A központi feltételrendszerre összességében érezhető a válság. A helyi
költségvetés tervezésének szabályozását megvalósították, megoldották a költségvetés
készítés rendjét, ezek különböző szabályzatokban rendelkeznek. Foglalkozott a
költségvetés előkészítésével. A költségvetés kialakítása a programban és a
koncepcióban foglaltaknak megfelelően történt meg. A folyamat következő lépése az
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet volt. Az előkészítés folyamatának fontos
lépései voltak az egyeztetések, véleményezések. A költségvetési szervek vezetői és a
szakszervezetek között megtörténtek az egyeztetések, a könyvvizsgálói vélemény
szintén rendelkezésre állt, és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
véleményezte a költségvetést. Az önkormányzat a költségvetés készítéséhez
kapcsolódó határidőket a véleményezés időpontjáig betartotta. A költségvetési
rendelet-tervezet szerkezete és tartalma megfelel a jogszabályi előírásoknak. A
bevételeket és a kiadásokat mind tartalmilag, mind számszerűség vonatkozásában
egyensúlyban megtervezték. Külön téma volt az adósságot keletkeztető éves
kötelezettségvállalás felső határ számításának ellenőrzése. Ennek alapján
megállapította, hogy a tervezett kötelezettségvállalások során ezt a felső határt
betartották. Vizsgálta a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó előírások betartását,
összességében ezek a jogszabályok betartásra kerültek. Külön kitért a társulásokkal
kapcsolatos pénzforgalom szerepeltetésének vizsgálatára. Megállapította, hogy a
költségvetési rendelet tervezetében ezeket a társulásos kapcsolatokat, azoknak a
pénzforgalmát rendben tették. Társadalmi, civil szervezetek támogatása
vonatkozásában azt vizsgálat, hogy elkülönítetten szerepelnek ezek a támogatások a
költségvetésben. Megállapította, hogy azt külön mellékletben szerepeltetik, illetve a
rendelet-tervezetnek a külön paragrafusában szabályozták a támogatások rendjét.
Kiemelt feladat volt annak a véleményezése, hogy a költségvetési tervezet
megalapozott-e. Megállapította, hogy indoklási dokumentumokkal, számításokkal,
tapasztalati adatokkal alátámasztottak a költségvetési rendelet előirányzatai.
Beépítették az önkormányzatot és intézményeit érintő személyi, szervezeti,
finanszírozási, jogszabályi változások hatásait. Az előterjesztés ezeket részletesen,
korrekten tartalmazza. A költségvetési rendeletet megalapozó további rendeleteket
megalkották. Összességében megállapítja, hogy a költségvetési rendelet alapján a
pénzügyi helyzet nagyságrendileg nem változik lényegesen. Felkészültek arra, hogy
a költségvetés végrehajtása során jelentkezhetnek mind külső, mind belső
kockázatok. Ezeket a kockázatokat egy tervezéssel az óvatosság elvének fokozott
érvényesítésével igyekeztek kompenzálni. Összességében azt tudja megfogalmazni,
hogy a rendelet-tervezet szabályszerű, megalapozott, és kiemelten kezeli az
óvatosság elvét.
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Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Buzás Gyula képviselő: Kérdezi, hogy a panelprogram támogatására van-e
lehetőség a 2009. évben? A honvédségi ingatlan tervezett kutatófúrására tavalyi
évben 48 millió forint volt betervezve, most csak 12 millió forint szerepel. Elég lesz-e
ez az összeg erre, vagy ez csak próbafúrás lesz?

Sólyom Károly alpolgármester: A panelprogram tekintetében úgy gondolja, hogy a
Képviselő-testület tudja követni ugyanazt az elvet, amit a tavalyi év során
megfogalmazott, illetve meg is tudott valósítani. A tartalékok között van
forráslehetőség – elkülönítve nincsen még -, de év közben módot tudnak arra
keríteni, hogy döntést hozzanak. Jó volna, ha felmérésre kerülnének az esetleges
igények, és ahhoz megpróbálják a saját erőt hozzácsoportosítani. Nem zárkóznak el
az elől, hogy egy hasonló nagyságrendben, mint a tavalyi év során, ezt a programot
támogassák. A kútfúrással kapcsolatban felkéri Koppányi Ferenc képviselőt, mondja
el, miért 12 milliót tervezetek a 48 millió forint helyett. Elmondja, hogy maga a
próbafúrás tényéről nem szabad lemondani, hiszen itt komoly anyagi érdeke
fűződhet ahhoz a városnak, ha bebizonyíthatóan állíthatja, hogy van kinyerési
lehetősége. Egyrészt a vízjogi létesítési engedély is felmerül, másrészt tudni kell azt,
hogy milyen mélységben, hozammal és hőfokon várható. Úgy gondolja, a leendő
befektető partnerekkel is megfizettetve, az árba érvényesítve kívánják megvalósítani.

Koppányi Ferenc képviselő: Meg kell szerezni a vízjogi engedélyt, ennek
terveztetési és eljárási illetéke kb. 1,5 millió forint, az eljárási illeték 500 eFt, az
átfutási ideje minimum 3 hónap. Ha ezek az engedélyek megvannak, utána lehet
elindítani a próbafúrást. Ha ez most elindulna, majdnem ez az év elmegy. Ha a
próbafúrás elindulna, akkor lehetne utána a végleges kút kiképzését megterveztetni
és foglalkozni vele, mert akkor lehet látni, hogy milyen mélységben milyen
hőmérsékletű víz jön fel, amely befolyásolja a végleges kút kiképzését. A Pelionnál is
705 méter volt a kutatófúrás, a melegvíz 180 méterről jön fel. Az első lépéshez a 12
millió forint elegendőnek tűnik.

Bozsoki Lajos képviselő: A laktanya területét 500 millió forintra megpályáztatták,
várják a befektetőt. Ha azt mondják, hogy ez nem 500 millió forintot ér, hanem 700
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millió forintot, akkor visszavonják a pályázatukat, és új pályázatot írnak ki?
Megjegyzi, hogy a költségvetés készítésébe megint a kisebbségi képviselők nem
lettek bevonva. Elvárná az ember, hogy esetleg a munkaanyagokba is már
valamifajta pluszt hozzá tudna adni. Hiányolja a bevételi oldalon, ahol az
ingatlanokat kívánja eladni az önkormányzat, hogy nincsen részletezve, csak két
főcímben, hogy területek és építmények. Valami becsült összeget oda kellett volna
írni, hogy a felsorolt épületekért mennyi összeget várnának. Összességében is
alábecsültnek érzi a 158 millió forintot, nagy tartalék és óvatosság van benne. Amikor
lefektették a költségvetési irányelveket, akkor azt mondták a kötvényről, hogy a
kötvényt megfelelő módon fel fogják használni. Ez a költségvetés 2009-ben nem szól
a kötvény felhasználásáról. Ebben a költségvetés 1.111.585 eFt-tal ún. felhalmozási
tartalék címén ott szerepel a kiadási oldalon. Összességében a beruházások összege
309.207 eFt. A szennyvíztisztító komposztáló bővítésével kapcsolatban kérdezi, hogy
a 33,5 millió forintos bővítés adott esetben egy üzletrész növekedést is fog hozni a
városnak, vagy nem fog? Úgy tudja, ott nem tiszta, 100%-os tulajdonrésze van
Tapolca városának. A városüzemeltetési kiadások évek óta 425 millió forint. Meglepi,
hogy ez az összeg minden évben ennyi. Minden évben az autóbusz megálló
karbantartására beterveznek 4 millió forintot. Tavaly, tavalyelőtt és az idén is ennyit
terveztek be. Emlékművek, emléktáblák, kegyhelyek, köztéri kutak felújítása szintén
évek óta 4 millió forint. Sebességmérők beszerzése is fel van tüntetve 6 millió
forintért. Kérdezi, hogy hol fogják felszerelni, ki fogja üzemeltetni? Ebben is nagy
tartalékot érez, tehát az ingatlanok bevételénél óvatosságot érez, a kiadási oldalon
pedig van benne tartalék, amit ilyen nehéz gazdasági helyzetben meg is kellene
fogni, és nem azt mondani, hogy úgy legyen, ahogyan tavaly volt. Soknak tartja a
laktanya 18 millió forintos őrzésvédelmét is. Tavaly elköltöttek rá 20 millió forintot,
az idén 18 millió forintot fognak rá elkölteni. Őrzik azt, amit a befektető valószínűleg
le fog dózerolni.

Sólyom Károly alpolgármester: Benne van a dologban az is, hogy nem lesz nyertes
pályázat. Újra kiírhatják, akkor nekik váltaniuk kell. A kútfúrás arról szól, hogy
abban az esetben, ha nem Lesencetomajjal közösen terveznek, akkor meg kell
önállóan ezt a projektet megvalósíttatni, erre szolgál ez a kútfúrás. Ha sikeres
pályázat van, lehet, hogy a kútfúrás okafogyottá válik, mert ha megkötik addig a
sikeres pályázóval a szerződést, akkor fúrja meg a nyertes pályázó a kutat. Ilyen
értelemben gondolkodik előre a Képviselő-testület. Arra nem vette képviselő Úr a
fáradságot, hogy egy bizottsági ülésre eljöjjön. Elsősorban ott lehetne kifejteni
szakmai hozzáállását, észrevételeit. Tudomása szerint nem is jelezte, hogy
akadályoztatva lett volna. Tekintettel arra, hogy hét közben is anyagokat kért, tudta,
hogy egészséges, de a bizottsági ülést sem volt hajlandó meglátogatni.
Könyvvizsgáló Úr elmondta, hogy a gazdaságban potenciálisan nemcsak benne rejlő,
hanem benne is lévő gazdasági visszaesés tapasztalható. Nagyon óvatosnak kell
lenniük. A kötvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy nem az a cél, hogy évekig a
kötvényen rajta üljenek. A belvárosi rehabilitációs pályázathoz is a kötvényt kívánják
felhasználni, közel 270 millió forint. A szennyvíztisztító 100%-ban önkormányzati
tulajdonú nagyon rég óta. Illene tudni, hogy egy ekkora tárgy az önkormányzat
tulajdonában van. A szöveges részben utalnak is rá, hogy az a projekt, amely a
fejlesztést előirányozta, és a pályázat első részén vannak túl, a második részére csak
2010-ben kerül rá sor. A korábban vállalt kötelezettség 120 millió forint, és annak
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meg is jelölték a forrását, az is kötvényforrású volt. A laktanya őrzésével
kapcsolatban elmondja, hogy nagy dilemma, hogy mit őriznek, és hogyan őrzik.
Természetesen az őrzés, közbeszerzésen megy keresztül, amit minden évben
lefolytatnak, és a legolcsóbbat választják ki. Az összeg valóban súlyos. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete nem vállalhatja fel, hogy őrizetlenül ott hagyjon
egy ilyen értékes objektumot. A városüzemeltetésre visszatérve elmondja, hogy ha
tavaly tízszer összetörték a buszmegállót, akkor idén biztosan megint össze fogják
törni, és újra kell üvegezni. Ha megnézi képviselő társa a tényleges mutatókat is, ami
2008. évben a városüzemeltetés terén volt, nagyon nagy eltérés nincsen a tervezés és
a tényleges adatok között. A sebességméréssel kapcsolatban elmondja, hogy tavalyi
évben volt egy tárgyalás, hogy a Juhász Gyula utcában kívánnak egy ilyen
figyelemfelkeltő sebességmérőket felállítani.

Dr. Imre László jegyző: Ami a költségvetés tervezésére vonatkozott, az ingatlanok
értékesítéséből származó bevétellel kapcsolatban tette fel képviselő Úr a kérdést,
hogy ezek az ingatlanok miért nincsenek kibontva, illetve miért nem rendelkeznek
ezek az ingatlanok értékbecsléssel. Természetesen minden egyes ingatlan külön
értékbecsléssel rendelkezik, és ez alapján tételesen lett összeállítva ez a bevételi
előirányzat. Korábbi Képviselő-testületi állásfoglalás alapján annak érdekében, hogy
ezek az ingatlanok a vagyonrendeletük alapján valóságos versenyben vehessenek
részt, nincsenek a költségvetési rendeletben tételesen kibontva. Körükben itt van
könyvvizsgáló Úr, aki már egyszer adta véleményét a költségvetési rendelet
készítéséhez, az ehhez szükséges összes dokumentáció, beleértve az ingatlanok
értékbecslése rendelkezésre áll, és a Pénzügyi Irodán képviselő Úr megtekintheti
minden egyes ingatlanra vonatkozó adatot. Gondoljanak bele abba, ha a Képviselő-
testület költségvetési rendeletében a Képviselő-testület már meghatározza azt a
minimális eladási árat, amiért ő azt el szeretné adni, gyakorlatilag ki van szolgáltatva
annak, hogy nem tudja a lehető legelőnyösebben értékesíteni ezeket az ingatlanokat.
A vagyonrendeletük értelmében pont az a cél, hogy egy versenyhelyzetet teremtve a
lehető leghatékonyabban a város érdekeit szem előtt tartva a legnagyobb bevétellel
tudja ezeket az ingatlanokat értékesíteni.

Sólyom Károly alpolgármester: Van két olyan ingatlan, amely peres eljárás alatt van,
aminek a perrel együtt a piaci értéke nehezen becsülhető, mert adott helyzetben lehet
nulla forint is, ha a per olyan szintre jut. Ha a per számukra kedvező, akkor világos,
hogy ezek belépnek rendes piaci értéken. Az óvatosság az, ami az előterjesztőt e
tekintetben vezérelte, mert nem biztos, hogy mindegyik ingatlan olyan helyzetbe
kerül, hogy azt meg tudják hirdetni. Valamennyi értékesíteni kívánt ingatlannál
kötelező az értékbecslés.

Koppányi Ferenc képviselő: Az, hogy óvatosak mind a kiadási, mind a bevételi
oldalon, az a jelen gazdasági helyzetben teljesen megalapozott. Itt nem lehet
kapkodni, mert bármely pillanatban olyan események jöhetnek külső hatásra, amit
az önkormányzatnak meg kell oldani, de azt is csak akkor tudja, ha vannak
megfelelő tartalékai. Akkor követték volna el a legnagyobb hibát, ha az 500 millió
forintos honvédségi eladást betervezték volna bevételként, és már el is költenék. Ha
nem őriztetnék a laktanyát, akkor ott romos épületek lennének, és képviselő Úr azt a
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kérdést tette volna fel, hogy miért nem őrizték, és miért nem védték a vagyont. Még
mindig jobban értékesíthető egy őrzött terület, mint egy elhagyott épület.

Lévai József képviselő: Ha egy költségvetésről mondanak véleményt, akkor arról
kell véleményt mondaniuk, hogy az mennyiben felel meg azoknak a célkitűzéseknek,
amiket a koncepcióban megfogalmaztak. Egyetért azzal, hogy azokat a minimális
célokat, amiket kitűztek maguk elé, arra ez a költségvetés fedezetet tud biztosítani,
ráadásul az önként vállalt és a kötelező feladatok stabil működését biztosítva látja.
Hiányolja, hogy a kötvénykibocsátással kapcsolatban a kötvényből származó
bevételeknél meg van határozva, hogy arra valamilyen felhasználási célt
fogalmazzanak meg. Ebben lehettek volna konkétabbak. Lehetett volna találni olyan
feladatokat, amiket adott értelemben érdemes lett volna számba venni. Kétségét
fogalmazza meg a helyi adóbevételekkel kapcsolatban. A jelenlegi költségvetésben a
tavalyi teljesülés szintjén van betervezve. Eddig nem volt ez gyakorlatban. Ez nem az
óvatosságra utal. E tekintetben kevésbé lett volna optimista. Az ingatlanokból
származó bevételek betervezése, ami a költségvetésben meg van alapozva
értékbecsléssel, piaci szempontból jól megbecsült összeg, viszont a korábbi évek
gyakorlata alapján elmondja, hogy két jelentős ingatlan per alatt áll, valószínűleg
legjobb akaratuk ellenére sem tudják teljesíteni ezt a bevételt. Úgy gondolja, ezen
irányba nem látja az óvatosságot. A költségvetés bevételi részére mindenképpen oda
kell figyelniük, hiszen ez nyújt fedezetet arra, hogy a kiadási oldalon megjelölt
célokat végre tudják hajtani. Az önkormányzati intézmények tekintetében fontos kell
legyen, hogy az energiatahatékony beruházásokra odafigyeljenek. Ebben az évben ez
irányba tesznek is lépéseket, hiszen a Kazinczy Ferenc Iskola felújításának I. üteme
ezt célozza meg. Ugyanezt a szempontot érvényesíteni kell a lakosság irányába, erre
persze irányt mutat az, hogy folyatatnak ilyen irányú tárgyalásokat. A panelprogram
szintén egy ilyen monetáris cél, amely 2001. óta sikernek tekinthető az országban,
hiszen a 850 ezer ebben érintett lakásból a statisztikák szerint egy 210.000 átesett ezen
a pályázaton. Tapolcán is vannak már olyan sikeres épületek, amik ennek a
pályázatnak a kapcsán megújultak. Úgy gondolja, kevés az, hogy elvileg a lehetőség
ott van a költségvetésben. Véleménye szerint aktívabban ki kellene vennie a
részvételt az önkormányzatnak, generálni kell azt, hogy ebbe minél több lakás be
tudjon kapcsolódni. 2011-ben életbe lép az ún. zöld igazolvány. A panelprogram
pont energiahatékonysági beruházást tartalmaz. Örömmel halotta azt, hogy
alternatív energiahordozók felhasználását kutatják. Voltak már ilyen
kezdeményezések a lakosság oldalán is, de a panelprogram keretében ezek is
megoldhatók. A távfűtés gondjával régóta küzdenek. Érdemi lépéseket nem tudtak
tenni, de valószínű kell foglalkozni a leválások kapcsán. Ehhez nagyon fontos
önkormányzati érdek kapcsolódik, hiszen az ellátási kötelezettség náluk van. A
vállalkozásokat illetően szó esett arról, hogy a környezetükben negatív gazdasági
hatások érvényesülnek. Érdemes lenne napirendre tűzni azt a Képviselő-testületnek,
hogy ők milyen eszközökkel próbálnának meg segíteni az itt működő
vállalkozásoknak? Más önkormányzatok is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Bizottsági
ülésen feltette azt a kérdést, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai a tavalyi
évhez képest jelentősen megnőttek, mintegy 60 millió forinttal. Ebben vannak olyan
elemek, amik a lakosságot érintik. Szeretné, ha újra kapna erről tájékoztatást.
Kérdezi, hogy a családi rendezvényeknél betervezett 6 millió forint a tavalyi 500 eFt-
hoz képest nem túlzott-e? A korábbi időkben gyakorlat volt az, hogy mielőtt a
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Képviselő-testület bizottságai nekiállnak tervezni a költségvetést, azelőtt informális
ülés keretében a Képviselő-testület összeült, és ott lehetőség volt arra, hogy
módosítsanak. Ez az idei és a tavalyi évben is elmaradt. Úgy gondolja, ez egy fontos
dolog lenne. Nem volt ez korábban haszontalan. Az, hogy egy képviselő ellátva
feladatát a hivatalt meglátogatja, és a testületi ülésre felkészülve megpróbál
információkhoz jutni, ez egy dicséretes dolog, de az, hogy ő ebből az ott kapott
információkból milyen következtetéseket von le, lehet minősíteni, de magát azt a
tényt, hogy egy képviselő a munkáját végezve utánanéz dolgoknak, az dicséretes és
tiszteletreméltó.

Sólyom Károly alpolgármester: A mai helyzetben inkább egy picit legyenek
óvatosabbak. Tájékoztatja képviselő társait, hogy az anyag kiküldése után volt a
bírósági tárgyalás a Fő tér 7-9. ügyben. Ott a perjegyzést törölték. Nincs vége a
dolognak. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaival kapcsolatban tájékoztatja
képviselő Urat, hogy ez a plusz 60 millió forint, ami be lett állítva, ennek felét be
kellett állítaniuk a volt kórház esetleges, és még abban az időben felmerült esetleges
ügyekre, aminek legtöbbje bírósági szakaszban van. Azért tudták az összegeket, mert
ez ügyben vannak a bíróság előtt igények, hogy milyen követeléssel állnak elő azok a
betegek, akik úgy érezték, hogy műhiba történt az ő ellátásuk során. Ezt
gyakorlatilag a kórház üzemeltetésének átadásakor kénytelen volt magára vállalni az
önkormányzat. Szerepelnek benne olyan költségnövekedések – szakértői díjak, jogi
képviselet, postaköltség megemelkedése, villamos-energia – nagyon hamar
összejönnek. Szeretnének egy biztonsági szolgálattal való megerősítését annak az
alsó résznek, hiszen ott sokszor olyan szituációk teremtődnek, amikor erélyesebben
közbe kellett volna lépni, de hát egy ügyintéző ezt nem teheti meg. Tavalyi évben
döntöttek az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére történő működési támogatásról.
Mivel támogatási jellegű, és egyesület, ezt a hivatal főirányzatában kell
megvalósítani, amely 2,5 millió forint. A tavalyi évi méhnyakrák megelőzés
továbbvitele is szerepel. Ebben a héten tárgyaltak, ami megfontolandó. Utaltak rá a
szöveges részben, hogy két oltást finanszírozna az önkormányzat, egyet a 13.
életkorban lévő leánynak a szülője. Tapasztalatok alapján tettek erre kísérletet más
városban is. Egy oltássorozat 90.000.- forint. Harmincezer forintot nagyon sokan nem
tehetnek meg. Ezért gondolkodnak azon, hogy mindhárom oltást fedezné az
önkormányzat. Ha ötven fölé megy ezeknek az oltásoknak a száma, akkor egy
jelentős kedvezményt tudnak kapni oltóanyagonként, ha pedig már ötven alá esik,
akkor elég sok kedvezménytől el is esnének. Ezt 5 millió forinttal irányozták elő. A
családi rendezvényekkel kapcsolatban felkéri Schönherrné Pokó Ildikót, ismertesse
ennek lényegét.

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: A családi rendezvények bevétele
nem kimondottan csak a családi rendezvények konkrét bevételeit tartalmazza,
hanem az általános igazgatási szolgáltatások bevételét, aminek a tavalyi előirányzata
több mint 6 millió forint volt, ezért terveztek az idei évre egy 6 millió forintos
összeget.

Császár László képviselő: Az óvatosság elve egy számviteli kategória. Mivel
költségvetésről van szó. Ha valaki foglalkozott a költségvetési törvény elfogadásával,
ott is az ÁSZ elnöke számtalanszor elmondta, hogy a központi költségvetésben
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vannak olyan tételek, amelyeknél ez az elv nem mindenhol érvényesül. Tavaly ősszel
a negyedik verziót fogadta el a parlament. Eltelt egy hónap, de ez a költségvetés nem
tartható. Abból kell kiindulni, ami nekik központi bevételi forrásként meg van
jelölve, az sem biztos, hogy ez év végéig így tartható. Ha azt a nagyságrendet eléri a
költségvetés módosítása, nagy valószínűséggel azokhoz a normatívákhoz is
hozzányúlhatnak, amelyek őket érintik. Egy költségvetésnél van bevételi és kiadási
oldal. A bevételi oldal az, ami bizonytalan, számtalan külső tényezőtől függ az ő
dolguk, viszont a kiadási oldalt ők határozhatják meg, ezért a legfontosabb elvek
között kell, és nem szabad túltervezni. Az előző évek példája is mutatja, hogy nagyon
jól tették ezt a dolgot, hogy az óvatosság elve mindig a legfontosabb elvek között
szerepel. A kötvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy amikor ezt a kötvényt
kibocsátották, nagyon sok pályázati ígéret volt, hogy megjelenik, tudnak pályázni
hozzá. Sajnos eltelt egy év úgy, hogy a kötvényből nem tudtak semmit felhasználni.
Fő cél volt, hogy ezt az egymilliárd forintot ne pusztán önmagában használják fel,
hanem ezt megtöbbszörözve, 4-5-szörös pénzmennyiséget tudjanak ezzel
megmozgatni. A kötvényt ilyen célra kell felhasználni. Ha nem tudnak olyan
pályázaton indulni, illetve nem kerül kiírásra olyan pályázat, akkor nem az a cél,
hogy csak ebből a pénzből valósítsanak meg fejlesztést, hiszen az a legdrágább. A
mai gazdasági helyzetben munkahelyek szűnnek meg. Az önkormányzatnak ebben
az időszakban az a legnagyobb felelőssége, hogy olyan beruházásokat
előrehozzanak, hogy azzal a pénzzel, ami rendelkezésre áll, megélénkítsék a helyben
lévő gazdaságot, és ezzel munkahelyeket tudnak megtartani. Ha a vállalkozásoknál
1-2 fővel tud emelkedni a létszám, vagy nem lesz elbocsátás, az önkormányzat már
azt a lépést megtette, ami szükséges. Nagyon sok önkormányzat van olyan
helyzetben, hogy az önrészt nem tudja hozzátenni a pályázathoz, és ezért még
pályázati forráshoz sem tud jutni.

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Két olyan dolog
hangzott el, amit indokoltnak lát módosítani. Az egyik az őrzésvédelemre
betervezett összeg, amely csak a tervezett és jelenlegi tényadatok és forint óradíjak
alapján kalkulált összeg. A közbeszerzési eljárás nagyon lényeges eleme, amely azt
mondja, hogy eredményes pályázatot követő 30 napon belül ez a szerződés
megszüntethető. Tapolca Város Önkormányzatának nincsen 6 millió forintja
sebességmérő műszerekre, maximum központosított közbeszerzés keretében az
ORFK vásárol. Ez egy olyan tételsor, amely a közlekedésbiztonsági eszközök
beszerzésére, kárelhárítására, és sebességmérő műszerek beszerzésére szolgál.
Amennyiben a sebességmérő műszert több felállítási helyre tervezik. Ez egy mobil
egység, amely egy kiépített tartószerkezetre áthelyezhető a város különböző
pontjaira, ezt gondolták a Keszhelyi úton, a Sümegi úton és a Juhász Gyula utcán
váltakozó helyszínen felállítani. Ez alig bruttó 1 millió forint. A kárelhárítás az egyéb
közlekedésbiztonsági berendezésekben okozott károk pótlása, táblák helyreállítása,
illetve vannak az egyéb közlekedésbiztonsági berendezések felállítása, pl. a Spar
melletti biztonságos hirdető-berendezések felállítása, ami azt a célt szolgálja, hogy a
tanulók ne mászkáljanak az országos főút részén, és ez be is válik.

Lévai József képviselő: Az előző hozzászólását szeretné kiegészíteni. Szó volt már a
laktanyával kapcsolatban az őrzésvédelemről, illetve szóba került az elérhető
pályázatok lehetősége. Azt gondolja, hogy figyelembe véve azt, hogy a mai napig
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nem vették meg a pályázati csomagukat, erre remek lehetősége biztosít a Közép-
Dunántúli Regionális Operatív Programnak a 2009-2010. közötti időszakra
megfogalmazott, az Akciótervében szereplő barnamezős beruházás. Ez részben
elhagyatott honvédségi ingatlanokon történő gazdasági potenciálnövelést szolgálja.
Ezzel munkahelyeket is tudnak létrehozni Tapolcán.

Sólyom Károly alpolgármester: A pályázófigyelő csapatuk ezeket figyelemmel
kíséri, és bízik abban, hogy ezután is olyan konstruktív és jó hozzáállás lesz a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanáccsal, ami eddig is mutatható.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

2/2009. (II.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2009. évi költségvetésről szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 2/2009. (II.16.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társai megkapták az előterjesztést,
amelyben az ún. hulladékgyűjtési díj módosítása szerepel. Ebben a régi
szemétszállítási díj kalkuláció van. A Remondis Kft. terjesztette elő, amelyet
megtárgyaltak a hivatal illetékes kollégáival, és ezt az emelést javasolják elfogadásra.
A Remondis Kft. ügyvezető igazgatója elnézést kért, de egy fél évvel ezelőtt lebeszélt
kiállításra kellett elutaznia, amely a hétvégén is tart, így nem tud a mai ülésükön
részt venni. Bizottsági ülésen ott volt, az ott felmerült kérdésekre a választ megadta.
Amennyiben a határozati javaslat elfogadásra kerül, annyiban kér módosítást, hogy
kapjon arra felhatalmazást, hogy a közöttük érvényben lévő meglévő szerződéseket
újra tárgyalják. Az új depónia kialakításánál óhatatlanul felmerülnek ezek a
kérdések, pl. az új depónia kérdése, hogy az kié lesz, hogyan lesz üzemeltetve. Ezek
a régi szerződésben nem szerepelnek. Jövő hét folyamán a magyarországi Remondis
vezetőivel tárgyalásokat folytatnak, és utána az önkormányzat is tárgyalásokat
folytat. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett támogatja az előterjesztést.



18

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen
szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Bognár Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja tovább
munkáját.

Bozsoki Lajos képviselő: Átnézte ezeket a meglévő szerződéseket. A szemét
szedésére, gyűjtésére egy 1996-os alapszerződés, ugyanennek a témakörnek a
módosítására egy 2002-es módosító szerződés, továbbá a depónia üzemeltetésére egy
1996-os alapszerződés, és ennek van egy módosítása szintén 2002-ben. A 10,6%-os
szemétszállítási díj növekedése Tapolca város lakóinak megint csak egy nagy
érvágás. Ha az önkormányzat a költségvetésnél a szolgáltatásokat 5%-os mértékben
tervezi, akkor miért hajlandók megvásárolni egy szolgáltatást náluknál is drágábban,
de a várható országos inflációs rátánál is drágábban? Az 1996-os alapszerződés 2. § 3)
pontja kimondja, hogy „ha új törvényes rendelkezések, környezetvédelmi utasítások,
depónia megtelése, megváltozott gazdasági vagy más feltételek miatt a depónia
terület kibővítése, vagy a meglévő depónia bezárása szükséges, és megkövetelt
lenne, és a város egy új depóniát létesítene, akkor a város a vállalkozót bízza meg,
annak költségére a régi depónia bővítésével, illetve egy új depónia tervezésével,
megépítésével, és üzemeltetésével”. A Remondis Kft. úgy tud működni, ha bővíti a
tevékenységhez szükséges szemétlerakót. Bele kellene, hogy tegye a pénzét.
Javasolja, hogy ne fogadják el a 10,6%-os emelést, 5%-nál többet semmiféleképpen
sem. Amennyiben valóban kell bővíteni, és a Remondis a költségeibe be akarja
építeni, hiszen ez egy értelmes beruházás, akkor van annyi tartalék Tapolca város
elfogadott költségvetésében, hogy ezt a depónia fejlesztést arányosan beépítsék. Ez a
fajta fejlesztés legyen a város költsége, de akkor a többi részét követeljék meg a
környező településektől.

Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja
tovább munkáját.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő Úr mondta azt, hogy azokat a jogszabályi
kötelezettségeket, amelyeket akár a szolgáltatóra, akár a városra ró, azokat be kell
emelni a kettőjük között fennálló szerződésbe. Pontosan ez az elv az, ami felülírta azt
a szerződést, aminek a 3. pontját felolvasta, amiben valóban kötelezi az akkori
szerződő önkormányzat, hogy a depónia bővítését, amennyiben ilyen szükségessé
válik, akkor azt a szolgáltató költségére kell megcsináltatni. Ezt írta felül a 64/2008.
(III.28.) Korm. rendelet azzal, hogy „a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj
megállapításának részletes szakmai szabályait írja elő”. Elmondja, hogy mit
érvényesíthet a díjban a közszolgáltató. A költségelemeket végigsorolja, továbbá azt
is, hogy a depóniaeszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását,
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korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadások és ráfordítások
érvényesíthetők az árban. Gyakorlatilag megcsináltatják a Remondis Kft-vel, de ő az
árában érvényesítheti ezt a költséget. Arról lehet vitatkozni, hogy az önkormányzat
ezt magára vállalja. Úgy gondolja, hogy Tapolca városa sem áll olyan anyagi
helyzetben, hogy minden területen segítsen. Utána jönnének, hogy a távfűtéshez is
járuljanak hozzá, és ez parttalanná válhat. Az önkormányzatnak nem árkiegészítő
szerepe van. A beszállított hulladék mennyisége 17-18 ezer tonna/év, ami
dokumentálva is van. Ebből Tapolca esetében 5200 tonna, 29%-os a beszállítottság.
Ezt tegnap délután igazgató Úr levezette. Ennek megfelelően van elosztva a 35 millió
forint, ez van három évre lett elosztva. Úgy gondolja, itt is megfigyelhető az
óvatosság. Jelzi, hogy képviselő társainak adott egy anyagot a hulladékkezelési
rendszerről. Ezzel kapcsolatban február 20-án lesz egy valamennyi települést érintő
társulási ülés, és ott a leendő díjképzés elveit tárgyalják meg. Az a szakértői anyag,
amely azt javasolja, hogy mi alapján legyen a díjképzés megállapítva, ez
rendelkezésre áll, és ez a díj nagyságrenddel nagyobb lesz, függetlenül attól, hogy ez
Tapolca, Balatonalmádi vagy Ajka. 2011. után 2-3-szorosába fog kerülni várhatóan a
szemétszállítási díj, mint a most. Természetesen a 168 település harcot fog vívni. Már
a Társulási Tanácsülésen is kifejtették, hogy ez elfogadhatatlan. A költségek azt
mutatják, hogy az a beruházás, amelyet megvalósítanak ezzel a regionális
rendszerrel, annak csak az amortizációs költsége évente sok százmillió forint. A
bizottsági üléseken felmerült, hogy ami most náluk 239.- Ft + ÁFA lesz, az azokon a
településeken, akik hozzájuk szállítják be pl: Zalahaláp 242.- Ft, Sáska 247.- forint,
Kapolcs 256.- forint, Raposka 250.- forint, Kisapáti 240.- forint, Nemesgulács 255.-
forint, Hegymagas 250.- Ft, mindegyik magasabb Tapolcánál. Előterjesztőként nem
támogatja azt a javaslatot, hogy Tapolca város vállalja át a depónia díját.

Császár László képviselő: Ez egy 1996-os keltezésű szerződés. A korábbi időszakban
még Koppányi Ferenc, akkori alpolgármesterrel együtt küzdöttek, hogy azt a
szerződést valamilyen mértékben csökkenteni tudják. Az akkori Képviselő-testület
tudta, hogy ha a törvénymódosítás nem jött volna létre, akkor a szerződést nagy
valószínűséggel nem tudták volna mérsékelni, hiszen akkor közel 40%-os
árcsökkentést tudtak elérni. Az 1996-os szerződésbe sajnos olyan paragrafusok is
belekerültek, ami nagyon előnytelen volt a város számára, ami az infláció mértékét
jóval meghaladóan emelte a díjakat, függetlenül attól, hogy a költségek hogyan
alakultak. Abban a szerződésben kerültek rögzítésre a pontok, ami alapján ők
gyakorlatilag évek óta egy tételes önköltség-számítási elv szerint kérik meg a
szolgáltatótól, hogy mutassa be költségeinek alakulását, amelyben természetesen
vannak olyan elemek, amelyek az átlagos inflációt meghaladva jóval magasabb
mértékűek. Itt le van vezetve, hogy melyik tényező hány százalékos kulccsal lett
figyelembe véve. Maga a szolgáltatás kb. 5%-kal emelkedett. Az önkormányzat a
szemétszállítást közel 20 millió forinttal támogatja, nem beszélve a többi tényezőkről,
amit a város átvállal. Javasolja azt a pontot elfogadni, hogy legyen megbízva
Alpolgármester Úr ennek a tárgyalássorozatnak az előkészítésére, amit rövid időn
belül újra a Képviselő-testület elé fog kerülni. A jelenlegi emelés elfogadható. Ha
most nem építik bele ezt a plusz költséget, akkor a későbbi időszakban sokkal
nagyobb tétellel kell megtenni.
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Lévai József képviselő: Örömmel vette azt, hogy Alpolgármester Úr tárgyalásokat
kezdeményez a Remondis Kft-vel, maga is támogatja a határozat módosítást. A
bizottsági ülésen ügyvezető igazgató Úr jelezte, hogy 127 millió forintos
beruházásról beszélt, de jelezte, hogy mire befejeződik, nem fog megállni ebben az
összegben. Ezzel a költségelemmel a tavalyi árképzésnél találkoztak először, akkor 6
millió forintos összeg volt beállítva. Figyelembe véve azt, amit Alpolgármester Úr
megfogalmazott, hogy egyrészt a beszállított hulladékmennyiség arányában
osztották szét a települések között ezt a költséget, akkor az egy 40-50 millió forintos
összeg lenne, ami rájuk esne. Ha valaki átolvassa a tavalyi előterjesztést, akkor az
tűnhet ki számára, hogy megvalósul egy ilyen beruházás, a költségéhez hozzá kell
járulni a Kormányrendelet szövegének megfelelően. Hiányolja azt, hogy ha ez ilyen
fontos költségeleme ennek a szolgáltatásnak, akkor lehet, hogy ki kellett volna
fejteni, hogy annak az egy hektáros plusz depóniának a kialakítása, amely öt évre
biztosítja a hulladék elhelyezését, annak a tervezett beruházási összege ennyi,
évenként ilyen bontásba kerül a Kormányrendeletnek megfelelően beépítésre a
szolgáltatás díjába, és akkor sok kérdést le is tárgyalhattak volna. Ami itt elhangzott,
abból azt a következtetést vonhatják le, hogy áldásukat adják a közszolgáltatási díjra.
Ezt megelőzően volt egy ártárgyalás, ahol a települések képviselői áttárgyalták ezt az
árkalkulációt a cég képviselőivel. Kérdezi, hogy felmerült-e kérdésként ott, hogy mi
indokolja azt, hogy három év alatt építik be, amikor maga a depónia csak öt évig lesz
használatban? Nem lehetett volna ezt széthúzni? Akkor már másképpen terhelte
volna meg a lakosságot. Aggasztja az a tény, hogy az elmúlt időszakban mekkora
hátralék halmozódott fel, mely 32 millió forintos összeg. Ennek egy jelentős hányada
a tavalyi évben halmozódott fel. Figyelembe véve a szolgáltatás díját, van akkora
nagyságrend, amivel valamilyen szinten foglalkozni kellene. Megjegyzi, hogy a
környéki települések kapcsán ott is találkozik a szemétszállítás díjával. A
kistelepüléseken jobb a fizetési morál, pedig az emberek ott sincsenek rosszabb
helyzetben.

Sólyom Károly alpolgármester: A 127 millió forint a tervezés alapjául szolgáló,
tavaly került be első elemként, azaz tavaly előtti év beszállított mennyiségei alapján,
ez 27,9% körüli volt akkor Tapolcán. Ezt akkor úgy adta elő igazgató Úr, hogy az első
évben 6 millió, a második évben újabb hatmillió, az már 11 millió forint, és jövő
évben újabb 6 millió forint kerül beépítésre. A 11, 17 és a 6 millió forint kiadja a 35
millió forintot. Az áremelés magasabb beépített elemére vonatkozik. Nem az az elv
valósult meg, mint a rekultivációnál, hogy minden évben ugyanaz az összeg, hanem
progresszívan növekvő. Elkülönített bankszámlán tárolják ezt a pénzt is. Ez idén meg
kell csinálni, de még a forrás fele nem áll rendelkezésre. Tegnap javasolta, hogy
próbáljanak meg kivitelezőt találni. Ezért lett ez három évre elhúzva, mert
finanszírozási okok miatt valakinek ezt meg kell finanszírozni.

Koppányi Ferenc képviselő: Az áremelés ténylegesen azt tartalmazza, hogy a
hulladéklerakó bővítés fejlesztésének összege a tavalyi évhez képest duplája lett. Ha
ezt kivonnák belőle, akkor a szemétszállítási díj emelése az csak 2%-os lenne. Ebben a
239.- forintos szemétszállítási díjnál ha már összeteszi a hulladéklerakó lezárását
illetve a bővítés fejlesztését, ebből már több, mint 44.- forint ezt a tételt tartalmazza,
több mint 20%-a. Ami miatt újból kell folytatni a tárgyalásokat az az, hogy elhiszi,
hogy a pénz különáll. Azt is elhiszi, hogy beszedik ugyanezt a 44.- forintot a többi
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településtől is, és ugyanezt a 44.- forintot mennyiségarányban a vállalkozóktól is. Ha
összeadja a rekultivációra illetve a bővítésre folytatott pénzt, de 2007-ben ennek az
összegének már 16,4 milliónak kellett volna lennie, 2008-ban több mint 30 milliónak,
2009-ben pedig több mint 43 milliónak. Több, mint 90 millió forintnak kell ilyen célra
rendelkezésre állnia 2009. december 31-ig a Kft-nek. 2009-ben ő nem látja az 57 millió
forintot, hogy elköltötték. Annak vagy meg kell lennie a számlán, vagy bele kell
épülnie a depóniába. 112 millió forintnak kell rendelkezésre állnia a kettőt
együttvéve.

Sólyom Károly alpolgármester: Császár László képviselő a Remondis Kft-nél a
Felügyelő Bizottság, a város által delegált tagja. Tegnap délután vele kint voltak, az
Igazgató Úrral tárgyaltak, és a következő információt kapták. A rekultivációra
gyűjtött pénz törvényileg kötelezett, hogy azt külön kell kezelnie, minden évben a
felügyelőségnek a bankszámla kivonatról december 31-én jelentést kell adnia, hogy
valóban ott van-e az a pénz, amit ő a rekultivációra beszedett. Ilyen kötelezettsége a
fejlesztésre nincsen, mert ezt nem írja elő se törvény, se kormányrendelet, de erre is ő
külön kezeli ezt az összeget, és az összeg rendelkezésre áll. Erről főkönyvelő
Asszonytól kérdezett rá tegnap délután.

Koppányi Ferenc képviselő: Akkor be lehetett volna írni az előterjesztésbe, hogy el
van különítve.

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy a szelektív gyűjtésből származik-e bevétele a
Remondis Kft-nek? Hiszen a rendelet úgy fogalmaz, hogy amennyiben bevétele
származik, akkor az árcsökkentő, és ez nulla értéken szerepel évek óta.

Dr. Imre László jegyző: Valóban a 64/2008-as Kormányrendelet díjcsökkentő
tételként szerepelteti a szelektív hulladékgyűjtésből származó bevételeket. A gond az
– ezzel az országos és a nemzetközi sajtó is foglalkozott vele -, hogy gyűjtik, de az
ipar nem veszi át. Több lakossági bejelentés érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz e
tárgyban. A PET-palackok külön vannak gyűjtve, nem kívánják ezt bedolgozni a
depóniába, hanem azt várják, hogy legyen felvevője a szelektíven gyűjtött anyagnak.

Sólyom Károly alpolgármester: A kintlévőségek kapcsán Jegyző Úrral és
Irodavezető Úrral az elmúlt héten egyeztettek, hogy ennek sokkal hatékonyabban
kell működni. Ugyanazt a tendenciát és eredményt várja el, mint ami a lakásoknál is
elindult.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a módosító indítványt.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal,
8 ellenszavazattal, 7 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

9/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete azon módosító indítványt, mely szerint
a hulladékkezelési közszolgáltatási díj maximum
5%-kal emelkedjen a 2008. évi árhoz képest, nem
támogatja.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a módosító indítványt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
11 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete azon módosító indítványt, mely szerint
az önkormányzat vállalja át a hulladéklerakó
bővítésével járó 11.836.000.- forintos összeget a
lakosságtól, nem támogatja.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

11/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Sólyom Károly alpolgármestert,
hogy folytasson tárgyalásokat Tapolca Város
Önkormányzata és a Remondis Kft. között
érvényben lévő szerződések felülvizsgálatára.

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

3/2009. (II.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete „A települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról
és a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II.18.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendeletet-
tervezetet elfogadja, és 3/2009. (II.16.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

4) Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezetőt kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést
tenni?

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Az éves közbeszerzési
terv összeállításánál a 2. napirendi pontban elfogadott költségvetési rendelet-tervezet
alapján a Polgármesteri Hivatal informatikai témájú dologi kiadásai tekintetében ma
úgy látják, hogy nagy valószínűséggel ez az összeg meg fogja haladni a

közbeszerzési eljárás egyszerű értékhatárát. Úgy lehetne szétválasztani ezeket a
beszerzéseket, ahogy az egyes és egyben kiírandó beszerzésben részajánlat tétel
lehetőségét a hivatal kívánja biztosítani, viszont ezzel a Közbeszerzési
Döntőbizottság tavaly megtapasztalt sajátos egybeszámítási szabályainak
vélelmezhetően súrolta a népszerűségét, úgyhogy nem kívánnak ilyen kockázatokat
felvállalni. Úgy gondolják, hogy egybeszámítják, a részajánlattétel lehetőségét
biztosítják, ezáltal a közbeszerzési törvénynek és az adott előírásoknak eleget
tesznek. Jelezték az anyagban, hogy a közbeszerzési törvény nagyon jelentős
átalakítását élik meg, ez április 1-től azt fogja jelenteni, hogy az eddigi klasszikus,
egyszerű eljárás, amelynek három ajánlat bekérése, illetve bizonyos értékhatár felett
a közbeszerzési értesítőben való közzététele volt az előírás, megszűnik. Egy ún.
nemzeti eljárás lesz forgalomban, melyet úgy kell értelmezni, hogy bármilyen kicsi
eljárás, amely meghaladja az egyszerű eljárás jelenlegi 8 millió forintos értékhatárt, a
Közbeszerzési Értesítőben közzéteendő, ezáltal a verseny teljesen nyitott. Sajnos az
ajánlatkérők kamikaze jellegű ajánlattevőknek lesznek kitéve, akik a jelenlegi
beszűkült recessziós piac hatásaira irreális megajánlásokat fognak tenni. Ezeket
természetesen a jogszabály ismeri. Sajnos azt, hogy irreális, majd az ajánlatkérőnek
kell bizonyítani. Amennyiben nem fogadja el az ebből esetleges kizárást, akkor
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jogorvoslattal élhet, elmehet a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, ahol kizárja a
szerződéskötés lehetőségét. Ennek a veszélye ott fog megjelenni, hogy pályázati
források felhasználása a döntéstől a tényleges kivitelezésig mindig a legrövidebb
időszak. Ezt a kivitelezést az ajánlati pályázatban tervezett határidőhöz képest
jelentősen meg fogja nyújtani, akár a támogatás elveszítésének terhe mellett.

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

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

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Bozsoki Lajos képviselő: Az 1. számú mellékletnél van olyan gondja, hogy a
laktanya őrzésvédelme 12 millió forint. A költségvetésben a városüzemeltetési
feladatoknál 18 millió forint volt. Most melyik az igaz?

Sólyom Károly alpolgármester: Most is folyik a laktanya őrzésvédelme. Mire ez a
dolog keresztülmegy, csak a maradék hónapokra vonatkozik, mert áthúzódik, de a
közbeszerzés már csak 10 hónapra fog szólni.

Bozsoki Lajos képviselő: Miért kell meghívásosnak lennie a laktanya
őrzésvédelmének?

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A meghívásos
egyszerű eljárás azt jelenti, hogy a jelenlegi közbeszerzési törvény szerint az
ajánlatkérő három ajánlattevőnek egyidejűleg felhívást küld. Emellett közzéteheti a
Közbeszerzési Értesítőben, de Tapolca város vonzáskörzetén belül elég jól
behatárolhatók az őrzésvédelemmel foglalkozó cégek. Innentől kezdve, azok a cégek,
akik Tapolca Város Önkormányzatának az elmúlt időszakban eddig őrzésvédelmi
tevékenységet láttak el, vagy jelenleg is ellátnak, és elégedettek voltak a
szolgáltatással, kapnak egy meghívásos ajánlati felhívást. Mivel ez megjelenik
Tapolca város honlapján is, ettől függetlenül, aki nem kapott meghívót, ajánlatát
benyújthatja.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a kiegészített határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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12/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a polgármesteri hivatal által
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat
tartalmazó tervezetet megismerte, és azt az 1.
számú melléklet szerint – az ülésen elhangzott
kiegészítésekkel – jóváhagyja. Egyúttal
felhatalmazza a város alpolgármesterét a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
eljárások megindítására, és ahol szükséges,
szerződéskötés előtt terjessze az eljárás
eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-
testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: alpolgármester

5) Tapolca Kórházért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Dr. Csonka László képviselő: Műszeramortizációra írták a kérvény indoklását. Egy
vastagbél műtét, amely a hasüregen belül megoldja a vastagbél rákot, 89.000.-
forintos műszerrel történik, tehát ez kb. egy ilyen műszer ára lenne. Előre is köszöni
a támogatást.

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

13/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete engedélyezi, hogy a Tapolca Kórházért
Alapítvány a részére a 1/2008. (II.18.) Kt.
rendelettel megítélt, de fel nem használt 80.000,-
Ft összegű támogatást az alapító okiratban foglalt
céloknak megfelelően használhassa fel.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: alpolgármester

VEGYES ÜGYEK

- Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri az Általános Igazgatási Iroda vezetőjét,
röviden indokolja az alapító okirat módosításának szükségességét.

Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás bevezetésére az önkormányzat megtette a lépéseket, megkötötte a
keretmegállapodást a Bodyguard Kft-vel arra, hogy működtessék a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtást. Ahhoz, hogy működési engedély kaphassanak, és a normatíva
lehívható legyen, az alapító okiratot szükséges módosítani annak ellenére, hogy a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a sima házi segítségnyújtás az alapító
okiratban ugyanazon a TEÁOR számon szerepel.

Bakos György és Závori László képviselők az üléstermet elhagyják, a Képviselő-testület 14
fővel folytatja tovább munkáját.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

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

14/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet Alapító Okiratát az előterjesztés
mellékletének megfelelően módosítja.



27

Bognár Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább
munkáját.

- Honvédségi ingatlanok haszonbérletbe vétele
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Az előterjesztés szöveges része indokolja, és ez
ügyben történt a tárgyalás azzal a bizonyos Tapolca Környéki Környezetvédelmi
Közhasznú Társulással. Ők hívták fel a figyelmet erre. Ebben az évben lejár a
honvédségi ingatlanok haszonbérlete, ez ügyben ki lesz írva a pályázat. Akkor
kezdték el ezt felgyorsítani, hogy nem mehetnek el amellett, hogy ezt legalább meg
ne próbálják az ingatlanok haszonbérletét megtenni. 1500 hektár az, amit
haszonbérletbe lehet venni, és ez Tapolca északi városrészének a lezárása. Itt bizony
sajnos tele van hulladékkal és szeméthegyekkel. Kettős célja lenne ennek a bérlésnek.
Amennyiben Tapolca városa erre haszonbérleti jogot szerezne, mely 9 évig van
meghirdetve, akkor rendbe tudná tetetni ezt a területet. Amennyiben megnyerik,
meg kell teremteni azt a feltételt, hogy erre a területre Európai Uniós földalapú
támogatást is igénybe tudjanak venni ahhoz, hogy ne csak a bérleti díjat tudják
kigazdálkodni, hanem akkor tegyék rendbe azt a területet. Ahhoz, hogy ki tudjanak
ebből Uniós pénzt venni, nekik kellenek olyan leendő partner, aki pl.
állattenyésztéssel foglalkozik, számos állata van, megfelelő technikai eszközzel
rendelkezik, hogy azt a területet művelje, ami a földalapú támogatásnak előírása.

Bakos György és Koppányi Ferenc képviselők az ülésterembe megérkeznek, a Képviselő-
testület 15 fővel folytatja tovább munkáját.

Bozsoki Lajos képviselő: Kérdezi, hogy a kigyűjtött helyrajzi számoknak
mindegyikének van művelési ága?

Sólyom Károly alpolgármester: Van benne kivett terület, ezért a teljes kimutatás a
hektár és a leigényelhető támogatás alapját képező hektár nem egyezik meg, ezt a
falugazdásszal a kollegái már egyeztették. Van közötte eltérés, mert valóban
olyanokra nem lehet igénybe venni. Nagyságrendben ki lehet hozni azt az összeget,
amivel Tapolca városa nem járna rosszul.

Koppányi Ferenc képviselő: Állami terület I. besorolásról beszélnek. Aki ezt a
területet bérelte, az ezért a területért 45 millió forintot kap földalapú támogatásként
úgy, hogy nem csinált semmit sem.

Sólyom Károly alpolgármester: Rendbe szeretetnék tenni azt a területet.

Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja
tovább munkáját.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.



28

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

15/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Sólyom Károly
alpolgármestert, hogy nyújtson be pályázatot az
előterjesztés mellékletét képező térképeken és
leírásban bemutatott földterületek kilenc évre
történő haszonbérleti jogának megszerzése
érdekében a Honvédelmi Minisztérium
Infrastrukturális Ügynökséghez. Dolgoztassa ki a
pályázat benyújtásának szakmai, jogi és pénzügyi
feltételeit.

A szerződés akkor írható alá, ha Tapolca Város
Önkormányzata részére számszakilag
kimutatható gazdasági előnyöket biztosít.
A benyújtott pályázat nem tartalmazhat a bérlet
időtartamára - kilenc évre - járó földalapú
támogatás 70%-át, de legfeljebb 300 MFt-ot, azaz
Háromszázmillió forintot meghaladó
kötelezettségvállalást.

A 2009. évre jutó bérleti díjra a 2009. évi
költségvetés tartaléka nyújt fedezetet, ezt
követően az adott évre esedékes bérleti díjat az
éves költségvetésben tervezni kell.

Határidő: 2009. március 02.
Felelős: alpolgármester, jegyző

- A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, TIOP-1.2.2/08/1
kódszámmal „Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési
szerepének infrastrukturális erősítése” című felhívásra benyújtható pályázat
a Wass Albert Könyvtár és Múzeum részére
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri Parapatics Tamást az előterjesztés
ismertetésére.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Egy vissza nem térítendő támogatás
elnyerésére lenne lehetőség a Wass Albert Könyvtár és Múzeum esetében a múzeumi
oktatóbarát szolgáltatások fejlesztésére. Ez gyakorlatban a Templom-dombi épület
tetőterének beépítését eredményezi, egy foglalkoztató terem kerülne kialakításra, és
akkor talán a Dunántúlon, de az országban egyedülálló iskolamúzeumi kiállításnak,
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és az ehhez kapcsolódó egyéb más múzeumi oktatófeladatoknak az ellátására nyílna
lehetőség. Az elnyerhető legmagasabb összeg 50 millió forint, ebből infrastrukturális
fejlesztést terveznek, és ennek a létesítendő oktatóteremnek a berendezését is magába
foglalná nyertes pályázat esetén a támogatási összeg. Önrészt a pályázat nem
igényel, mindössze annyit kell vállalnia a Képviselő-testületnek, hogy ezt az
intézményt a nyertes pályázat esetén öt évig fenntartja.

Koppányi Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja
tovább munkáját.

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri Bognár Ferencet, ismertesse a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság álláspontját.

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatosan kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

16/2009. (II.13.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében,
TIOP-1.2.2/08/1 kódszámú „Múzeumok
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési
szerepének infrastrukturális erősítése” pályázati
felhívásra Tapolca Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be „ A tapolcai múzeum
szolgáltatásainak közművelődési célú megújítása,
oktatási-képzési szerepének erősítése, az oktató
múzeum elveihez igazodó infrastrukturális
fejlesztések révén”.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város
Önkormányzata vállalja, hogy a támogatott
projekt keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a projekt befejezését követően
legalább 5 évig fenntartja.

Határidő: 2009. február 28., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Sólyom Károly alpolgármester: Megkeresés érkezett felé a tapolcai kórházból
számtalan aláírással. A kórházban felmerült, hogy a dolgozói részről vannak
problémák. Tegnap kapta meg ezt a kérdéskört. Nagy része munkavállalói,
munkajogi probléma, de természetesen a város nem mehet el anélkül, hogy ne
próbálja meg tisztáztatni a körülményeket a munkavállalók és a munkaadók között.
A héten erről már tárgyalt Kern Úrral Budapesten. Kern Úr ígéretet tett, hogy a
hónap végén lejön Tapolcára és ez ügyben megpróbálnak egyezkedni. Erről többet
nem tud mondani. Megvizsgálják ennek a problémakörnek a kórházzal együtt a
kezelési lehetőségeit és módjait.

Bozsoki Lajos képviselő: Decemberben úgy álltak fel az asztaltól, hogy januárban
megtartja az önkormányzat a közmeghallgatást. A január elmúlt, és nem történt meg
a közmeghallgatást. Kéri, hogy február hónapban ezt a közmeghallgatást tartsák
meg.

Sólyom Károly alpolgármester: Valóban azt gondolták decemberben, hogy január
hónapban meg tudják tartani a közmeghallgatást. A közmeghallgatásra nem lett
volna elfogadott költségvetésük, részben bizonyos forrásokat nem ismernek, ezért
kérte azt Jegyző Úrtól, hogy amennyiben mód van rá, tegyék át a költségvetés
elfogadása után a közmeghallgatást. Ezúton jelzi, hogy február 24-én 17.00 órakor itt
Tapolcán, 18.30-kor pedig Tapolca-Diszel városrészben lesz a közmeghallgatás.
Köszöni munkatársainak a költségvetéshez hozzáadott munkáját. Bízik abban, hogy
ez a költségvetés ilyen formában, vagy még ennél jobban is tartható lesz, és olyan
2009. évet tudhatnak maguk mögött, amelyet most fogadott el a Képviselő-testület.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Sólyom Károly alpolgármester
megköszöni a részvételt, és a nyilvános ülést 10.55 órakor bezárja, a zárt ülés
megkezdéséig 10 perc szünetet rendel el.

K. m. f.

Sólyom Károly Dr. Imre László
alpolgármester jegyző


