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

Ügyiratszám: 1/100-28/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.
szeptember 25-én (kedd) 15.50 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Marton József
Lévai József
Rig Lajos

 Sági István   képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné aljegyző, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, 
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Tóth Mária 
oktatási referens, dr. Rozgonyi Viktória önkormányzati
ügyintéző, Fülöp Jánosné főmunkatárs, Vasáros Nikoletta 
jegyzőkönyvvezető, a Tapolcai Városi Televízió munkatársai.  

Unger Ferenc könyvvizsgáló, Szollár Gyula - a Széchenyi István
Szakképző Iskola igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc – a Tapolcai 
Városszépítő Egyesület elnöke,  Kárpáti Imre Tapolcai 
Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Gebhardt Gyula
Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója, Városi Televízió 
munkatársai.
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Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, két képviselő 
társuk igazoltan jelezte távolmaradását. Javasolja, hogy a Képviselő-testület mai 
rendkívüli nyilvános ülésén a kiküldött napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetért azzal, hogy a következő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra:

135/2012. (IX.25.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló rendeletének
módosítása

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 2012.
évi III. fordulóra

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. részére pályázat
benyújtásához

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A három napirendi pont azért került ide rendkívüli
ülésre, mert pályázatokhoz kapcsolódnak, és a szeptember 28-i ülés már késő lett 
volna a döntéshez. A költségvetési rendeletüket a második napirendi pontot
megelőzően kell elfogadni, jóváhagyni. Az előterjesztésben a 2012. június 1-től 
augusztus 31-ig beérkezett többletbevétel és kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás szerepel, mely a SZISZI átadása során került kivezetésre. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 10 fővel folytatja 
tovább munkáját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem javasolja
elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,  
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

28/2012. (IX.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és
28/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

2) Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 2012. évi III. fordulóra
 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A létszámcsökkentés a Széchenyi Szakképző Iskolában 
egy fő egészségügyi okából kifolyólag történik. Az egy havi tervezési illetményre, 
illetve a végkielégítés felére pályázhatnak, ami közel egymillió forint. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

136/2012. (IX.25.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési
pályázat 2012. évi III. ütemében, a Széchenyi István
Szakképző Iskola intézményben megvalósult 
létszámcsökkentés miatt támogatási igény kerüljön
benyújtásra az alábbiak szerint:

Intézmény neve
2012. január 1.
nyitólétszám

2012. évi
létszámcsökkenés

/2012. (IX. 26.)
rend. alapján

III.
fordulóban
figyelembe

vehető 
létszámcsök

kentés

Engedélyezett
létszám a
leépítést
követően 

2012.
szeptember 1-

jétől 

Önkormányzati
összesen
létszám:

433 fő 44 fő 1 fő 389 fő 

Széchenyi István
Szakképző Iskola

52 52 1 0

Tapolcai Óvoda 74 0 0 74

Tapolcai
Általános Iskola

114 0 0 116

Tapolcai
Egységes

Pedagógiai
Szakszolgálat

12 0 0 12

Szociális és
Egészségügyi
Alapellátási

Intézet

72 0 0 78

Wass Albert
Könyvtár és

16 0 0 16
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy fenntartói körén
belül – a települési önkormányzat költségvetési
szerveinél és az önkormányzat hivatalánál,– a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli 
munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség, 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményei 
létszámhelyzetének és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás 
lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött 
a felmentéssel vagy rendes felmondással együtt járó
létszámcsökkentésről a 2012. évre vonatkozóan. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy az elbocsátott foglalkoztatottal
kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok 
kiállításának dátuma 2012. augusztus 08.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy a megszüntetett álláshely legalább
5 évig nem kerül visszaállításra kivéve, ha –
önkormányzati rendeleten kívül – jogszabályból
adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3) Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére pályázat
benyújtásához

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ahogyan azt már a bizottsági ülésen elmondta, a VG
Kft-nek lehetősége nyílik a turisztikai attrakciók fejlesztése című pályázat keretén 
belül a városi strand felújítására, fejlesztésére. A pályázaton 500 millió forintot lehet

Múzeum

Polgármesteri
Hivatal

91 0 0 91

Tapolca Város
Önkormányzat

2 0 0 2
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megcélozni. Nyilván nem ennyire kívánnak pályázni, hiszen itt a támogatási
intenzitás 40-60% közötti, esetükben 50%-ban tudnak megállni. A pályázat beadási
határideje október 1-je. Egyik feltétele, hogy a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
számláján legalább 200 millió forintot meghaladó összeggel rendelkezzen a pályázat
benyújtás előtti időszakában. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. számláján ennyi 
pénz nincsen. Amennyiben a pályázatuk sikeres lesz, akkor a 200 millió forintos tagi
kölcsön nem kölcsönként jelenik meg, hanem véglegesen, törzstőke emelésként 
kerülne a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. birtokába. Ma délelőtt a Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. taggyűlése volt, ahol a taggyűlés egyhangúlag támogatta ezt 
a döntést és elképzelést. Igazgató urat felhatalmazták arra, hogy ezt a
kölcsönszerződést aláírja. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

137/2012. (IX.25.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
összhangban „Tapolca Város Önkormányzata 2011-
2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek
fejlesztéseire” című dokumentumban 
megfogalmazottakkal a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. részére, a tulajdonában lévő 
Tapolca, 1933 hrsz-ú, kivett strandfürdő 
megnevezésű, 6254 m2 nagyságú és a Tapolca, 1935
hrsz-ú, kivett strandfürdő megnevezésű, 6844 m2

nagyságú területeken található Városi Termálfürdő 
fejlesztésére – külön szerződés alapján - 
200.000.000.- Ft összegű, azaz Kettőszázmillió forint 
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összegű tagi kölcsönt biztosít legfeljebb egy éves 
időtartamra, amely a gazdasági társaság által 
benyújtandó KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú
pályázatban saját erőként megjelölhető.  
Egyetért azzal, hogy a kötelezően választandó 
biztosítékok köréből a „jelzálog ingatlanra” 
kerüljön megjelölésre. A pályázat sikeres és
eredménye elbírálását követően az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokról külön döntés szükséges.
A tagi kölcsön fedezetét Tapolca Város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.)
önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím:
Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2.
kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó 
bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő 
zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című 
kötvény biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a tagi
kölcsönszerződés aláírására, valamint a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. szeptember 28.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a rendkívüli nyilvános ülést 16.10 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László sk.  Ughy Jenőné sk. 
 polgármester  aljegyző


