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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

8301 Tapolca, Hősök tere 15.    

Ügyiratszám: 1/38-52/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 28-án

(péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Marton József
Rig Lajos
Sólyom Károly

 Vajda Attila képviselők, 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás önkormányzati főtanácsadó, Papp Zoltán Tamás 
főépítész, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, 
Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária 
Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Dénes Emil 
Adócsoport vezetője, Varga Béláné közoktatási referens, Döméné 
Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető, 

Benczik Zsolt Tapolcai Járási Hivatal vezetője, Varga Tiborné  
Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatója, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai,

Kránicz András eskütétele idejére.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet tévén keresztül is a város
lakosságát, a képviselő-testület tagjait és a jelenlévőket a képviselő-testület mai 
ülésén. Az alakuló képviselő – testületi ülésen tettek esküt a bizottságok nem 
képviselő tagjai. Az alakuló ülésen a Gazdasági Bizottság külsős tagja, Kránicz 
András nem tudott részt venni, eskütételére azóta alkalom nem volt, bizottsági
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tagsági jogait nem gyakorolhatta. A mai képviselő – testületi ülésen ezért kerül sor az 
eskütételre. Kéri, hogy szíveskedjenek felállni az eskü idejére.

Kránicz András a Képviselő-testület előtt esküt tesz. 

Dobó Zoltán polgármester: Napirend előtti tájékoztatással folytatja. Városukban, 
ahogy arról többen is tudomást szereztek, az elmúlt héten két gyermek is született
mentőautóban, mentősök segítségével, illetve egy újraélesztést hajtott végre a 
mentősgárda egyik tagja. A képviselő-testület tagjaival úgy határoztak, hogy a 
mentősöket külön jutalomban részesítik és meglátogatják őket egy előre egyezetett 
időpontban a munkahelyükön, ahol kifejezik Tapolca város elismerését, hogy a két 
gyermek világra jövetelében segítettek és egy öngyilkos jelöltnek visszaadták az
életét.
Tájékoztatást ad továbbá arról, hogy támogatási szerződés keretében Tapolca város 
egy beteg kisgyermekét megajándékozzák egy általa kért kalózos csúszdás galériás
ággyal, ezzel szeretnék az ő felépülését elősegíteni és örömet szerezni neki. Ezt hétfői 
napon 10.00 órakor szeretnék átadni a képviselő-testület nevében.  
Tájékoztatja továbbá a város lakosságát, hogy az elmúlt héten szerdán VII. Regionális
gitártalálkozó volt városukban, valamint az I. megyei Káté István emlékverseny,
amelyen a következő eredmények születtek: A Regionális Gitártalálkozón Döme 
Barnabás arany fokozatot, Szabó Nóra bronz fokozatot ért el. Felkészítő tanáruk 
Tihanyi Orosz Sarolta. Ezúton is gratulálnak a kiváló eredményhez. Az I. megyei
Káté István emlékversenyen Csongrádi Flóra ezüst, Gusztos Donát arany, Gusztos
Donatella bronz, Lájer Dóra bronz, László Lola ezüst fokozatot értek el, felkészítő 
tanáraik Román Iván és Tóthné Kovács Katalin voltak. Köszönik a művészeti oktatási 
intézménynek, hogy ilyen színvonalon látja el az oktatást, köszönik a gyermekeknek,
a felkészítő pedagógusoknak és a szülőknek, hogy nem kis fáradtságot áldoztak arra, 
hogy város hírnevét öregbítsék.
A mai testületi ülést a napirendi pontokkal folytatják. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. Bejelenti, hogy 
Lévai József képviselő előre jelezte távolmaradását, Marton József képviselő pedig 
később érkezik a képviselő-testületi ülésre. A vegyes ügyek keretében a Caminus Zrt-
vel kapcsolatos ügyben szóbeli előterjesztést kíván tenni, mely előterjesztésnek a 
határozati javaslata írásban is kiosztásra került. A meghívóban szereplő napirendi 
pontok tárgyalását és a vegyes ügyekbe történő napirend felvételét szavazásra 
bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

–
150/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalja azzal a módosítással, hogy a vegyes
ügyek keretébe a Caminus Zrt ügyével kapcsolatos szóbeli
előterjesztést felveszi. 
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N A P I R E N D

1.) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-
testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2.) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3.) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5.) A közterületi nevek megállapításáról, a
házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 
18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

6.) A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának megállapítása 2015. évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

7.) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

8.) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi belső 
ellenőrzési munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

9.) Településrendezési eszközök kisebb módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

10.) A Tapolcai Média Kft. részére kamera
vásárlásához forrás biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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11.) Tapolcai gyermekorvosi rendelő felújítására 
gyűjtött adomány elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

12.) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati
tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

13.) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának
fenntartásában, illetve működtetésében lévő 
intézmények karbantartási feladatainak
elvégzéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

14.) Döntés a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületéből való 
kilépésről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

15.) A 3. számú gyermekorvosi körzet feladatait ellátó
orvos személyében bekövetkező változás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

16.) A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

17.) A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő 
beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti 
és éves nyitvatartási idejének meghatározása a
2015/2016. nevelési évre vonatkozóan
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

18.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

19.) A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

20.) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

21.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásának módosítása
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Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

22.) Turi Török Tibor képzőművész felajánlásának 
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

VEGYES ÜGYEK

1) Caminus Zrt ügye
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1.) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése, 
hozzászólása kinek van.

Buzás Gyula képviselő: Alpolgármester úr tárgyalt a CT telepítésről, erről szeretne 
hallani.

Rig Lajos alpolgármester: Választások után kereste meg egy orosz befektető, hogy 
az interneten keresztül figyelte Tapolca város kórházát érintő beruházást. Úgy 
gondolta, hogy egy CT telepítéssel ő is hozzá tudna járulni a lakosság egészségügyi 
ellátásához. Ezen a tárgyaláson részt vett még két képviselő, Lévai József és Császár 
László. A befektető tájékoztatta őket, hogy milyen lehetőségei vannak, és milyen 
gépet ajánl Tapolcára, ez nem csak egyfajta gép, lehet bármilyen gép. A továbbiakban
egyeztető tárgyalásokat folytattak a kórház vezetésével. Még nem alakult ki teljesen a 
2015. évi egészségügyi reform, ami áprilisra lesz nyilvános. Előzetesen annyit lehet 
tudni, hogy szét akarják választani a köz és állami finanszírozást, de ellene és
mellette álló érvek is vannak. A vállalkozó az OEP-et megkereste már ez ügyben,
hogy szerződést tudnak-e kötni, ha esetleg magával a kórházzal vagy a GYEMSZI-
vel, mint befogadóval ez nem lehetséges. Több lehetőséget megvizsgálva, illetve az ő 
pénzügyi hátterét is vizsgálva, hogy ő ebből mit tud profitálni, arra jutott, hogy még 
több egyeztető tárgyalásra van szükség. A lehetőséget a képviselő-testületnek 
biztosítani kell arra az esetre, hogy a Tapolca és környékén élő lakosoknak az ilyen 
szintű ellátása biztosítva legyen, és ne kelljen több hónapig a várólistán várakozni. 

Császár László képviselő: A Pálffy Endrével november 18-án a strandkúttal
kapcsolatban folytatott egyeztetésről szeretne hallani, mi volt a témája. 
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Dobó Zoltán polgármester: Pálffy Endre úr meglátogatta a hivatalban, jó hangulatú
beszélgetést folytattak, amelyen ismételten felajánlotta a segítségét a városnak. Ezt
megköszönte, úgy döntött, ha az ő szaktudását szükségesnek tartják, akkor felé 
fordulnak.

Az előterjesztéshez több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

151/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2.) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A költségvetési szervek tervezését, előirányzat 
módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok 
módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően 
az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2014. (II. 17.) önkormányzati 
rendelete alapján a saját hatáskörű előirányzat módosításáról és a kiadási 
előirányzatok átcsoportosításáról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, 
amelyről előterjesztésben adunk számot. Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 
2014. január 1-jétől 2014. szeptember 30-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor. 
Minden bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő megérkezik a tanácsterembe,  
a képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Császár László képviselő: Örömmel tapasztalta a bizottsági üléseken is, hogy a
bizottság valamennyi tagja és a képviselő-testület tagjai is támogatják a költségvetés 
elfogadását. Ezt február 14-én fogadták el, az eddigi időszakban a Jobbik és az MSZP 
képviselői nem fogadták el ezt a költségvetést. Örömmel vette tudomásul, hogy 
támogatják az idei költségvetést. Reméli, hogy az elkövetkezendő időszakban is így 
lesz, és akkor együtt tudják támogatni Tapolca Város Önkormányzatának
mindenkori költségvetését.

Az előterjesztéshez több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

20/2014. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 20/2014. (XII.1.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3.) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az SZMSZ módosítására azért kerül sor, mert két
hasonló nevű bizottságot hoztak létre, és a bizottságok neveit szeretnék 
egyértelműsíteni. Éppen ezért a Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottságot és a 
Gazdasági Bizottságot nevében is egyértelműen is szétválasztották.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. Ő annyit szeretne 
elmondani, hogy nagyon világosan szétválasztották a neveket és feladatokat, sokkal
hatékonyabban tudnak majd működni, konkrétan a város fejlesztése tekintetében, 
hiszen ez egy külön bizottságot kapott most. Elnök urat kéri, hogy ostorozza őket a 
város fejlődése érdekében. 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

21/2014. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 21/2014. (XII.1.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

4.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A helyi adókról szóló rendeletben egy adónemet
kívánnak módosítani, ez pedig az idegenforgalmi adó. A törvény lehetőséget biztosít 
arra, hogy bizonyos keretek között az egy vendégéjszakára eső adó nagyságát tudják 
módosítani. Jelen pillanatban a törvény 505,1 Ft/fő/vendégéjszakában maximalizálja 
az adó mértékét. Figyelembe véve a lehetőségeiket, és Tapolca város adottságait, úgy 
döntöttek, hogy 500 forintban határozzák meg az egy főre eső vendégéjszakákon 
alkalmazott idegenforgalmi adót.

Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata. Elmondaná, hogy az 
adóemelésre azon gondolat mentén hoztak határozatot, mivel a törvény lehetőséget 
ad, és Tapolca város legnagyobb ilyen adófizetője a Hotel Pelion, megvizsgálták azt 
is, hogy kb. milyen szobaárakkal dolgoznak. Azt látták, hogy az 50 forintos emelés az
árakat tekintve gyakorlatilag nem érzékelhető az árban a vendégek pénztárcáját 
tekintve. Tapolca városának viszont két év alatt két lépcsőben mintegy tízmillió 
forintos többletbevételt biztosítana. Ha ezt a turizmus tekintetében visszaforgatják,
azt gondolja, hogy ez egy megfelelő hatású intézkedés, hogy előmozdítsák a város 
fejlődését. 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

22/2014. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 21/2011. (XII.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 22/2014. (XII.1.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

5.) A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és
a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Ebben a határozati javaslatban szeretnék a közterületi
címeket és a kapcsolódó postai elérhetőségeket rendezni, pl. a Mogyorós-hegy, 
Hajagos-hegy vonatkozásában. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-én hatályba lépett 143. § (3) bekezdése szerint
felhatalmazást kap a települési, a fővárosban a fővárosi önkormányzat, hogy 
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rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük
megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait.
Minden bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

23/2014. (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás,
valamint a névtáblák és a házszámtáblák
elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V. 30.) 
önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és azt 23/2014. (XII.1.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

6.) A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2015.
évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Szeretné hozzáfűzni a napirendi ponthoz, mint ahogy 
évek óta szokásos, a képviselő-testület, a szakbizottságok és az irodák megvizsgálták 
annak a lehetőségét, hogy lehet-e, kell-e most az önkormányzati bérlemények bérleti 
díján emelni. Most is arra a megállapításra jutottak, hogy eddig érvényes árakkal
szeretnének tovább dolgozni, ebben a pillanatban az ország gazdasági lehetőségei, a 
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lakosság gazdasági lehetőségei, illetve az üzleti ingatlant bérlők, a vállalkozók 
lehetőségei sem indokolják, hogy emeljenek az árakon, ezért 2015. évre nem 
javasolják a bérleti díj emelését.
Minden bizottság megtárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

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

152/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
lakások bérleti díjáról szóló beszámolót elfogadja.

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

153/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2015. január 01. - 2015.
december 31. közötti időszakra az alábbi táblázat szerint határozza 
meg:

Bérlemény-
csoport

Díjövezet

A B C
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Ft/m2/év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj:
9.200.-Ft/m2/év

A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj:
11.980.-Ft/m2/év

2012. július 01-től kezdődően a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
esetében a felmerülő tényleges közös költséget a bérlő köteles 
megfizetni.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

7.) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § 
(1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervezet a közbeszerzési tervben nem 
szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított 
közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat, ha az általa előre nem látható okból 
előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

I.
17.160.- 6.200,- 3.520,-

II.
13.730.- 6.200,- 2.810,-

III.
10.380.- 6.200,- 2.080,-
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Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

154/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 2. sz.
módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület 94/2014. (VI. 27.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8.) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének 
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra
vonatkozóan éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek az előző év 
december 31-ig kell jóváhagyni.
Minden bizottság tárgyalta az előterjesztést, felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  
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Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

155/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2015. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú 
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:      jegyző 

9.) Településrendezési eszközök kisebb módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A Cellcomp Kft. részéről megkeresés érkezett, melyben a 
Cellkomp Kft. vezetősége jelezte, hogy telephelyükön fejlesztést szeretnének 
végrehajtani. Felmerült egy 3000 négyzetméteres új csarnok létrehozásának
lehetősége vagy egy ennél nagyobb csarnok létrehozása. Mivel 
munkahelyteremtésről és munkahely megtartásról, gazdaságélénkítésről van szó, 
mindet elkövetnek annak érdekében, hogy a fejlesztés megvalósuljon. Több
lehetőséget is tárgyaltak.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

156/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében 
a településrendezési eszközök módosítását támogatja
azzal, hogy a beruházás eredményeképpen a beruházó
legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10.) A Tapolcai Média Kft. részére kamera vásárlásához forrás biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A nyilvánosság nagyon fontos, a nyilvánosság
biztosítása nem lehet kérdés a városban. A Tapolcai Média Kft. vezetése részéről 
értesítést kapott arról, hogy kritikussá vált a közvetítések lebonyolíthatósága. Egy
kamerára szükségük van, hogy biztonsággal tudják végezni a munkájukat. Erre
szerettek volna 1,2 millió forintos átcsoportosítást kérni a költségvetés terhére.
Megnézték, mik a lehetőségek és szeretnének biztosítani 1,2 millió forintot arra, hogy 
egy modern és jó kamerát tudjon vásárolni a Tapolcai Média Kft., aminek aztán az
egész város hasznát látja, rendezvényeken, bizottsági üléseken, és tulajdonképpen a
város teljes életéről nagy biztonsággal tájékoztatni tudnak mindenkit. 
Felkéri a Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Kozma Henrik képviselő: Egyetlen dolgot emelne ki, hogy ez a kamera az
önkormányzat tulajdonában marad, és csak használatra kerül átadásra a Média Kft.
részére.

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

157/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Média Kft. használatába kerülő kamera 
vásárlása céljából 1,2 millió forint összeget biztosít a
Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 1. jogcím Céltartalék, intézményi
felhalmozási tartalék kerete terhére.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
előirányzat átcsoportosítására.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11.) Tapolcai gyermekorvosi rendelő felújítására gyűjtött adomány elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: A legutóbbi alkalommal rendezett Márton Napi bálon a
résztvevők nagylelkűségének köszönhetően nagy mennyiségű készpénz adomány áll 
a rendelkezésre arra, hogy a tapolcai Batsányi utcai gyermekorvosi rendelő fertőző 
váróját, illetve egyéb helyiségeit felújítsák. Ezúton is szeretné megköszönni
mindazoknak a nagylelkű adományait, akik hozzájárultak ahhoz, hogy most erről a 
napirendi pontról tudjanak tárgyalni. A rendezvényen 754.000,- Forint készpénz
gyűlt össze, továbbá 290.000,- Forint banki átutalásos felajánlás érkezett. Kisgyerekes 
apaként nagy örömmel tölti el, hogy olyan város polgármestere lehet, ahol
mindenkinek helyén van a szíve, és ha jó ügyért oda kell állni, akkor mindenki kiáll
ezen jó ügy mellett.
Felkéri a Gazdasági Bizottság tagját, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

158/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
Tapolca, Batsányi u. 7. szám alatti gyermekorvosi
rendelő felújításához adományként összegyűjtött 
754.000,- Ft készpénzt, azaz Hétszázötvennégyezer
00/100 Forintot, továbbá a 290.000,- Ft, azaz
Kétszázkilencvenezer 00/100 Forint összegű felajánlást 
befogadja.

Tisztelettel megköszöni az adományok felajánlását.

Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

12.) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata és a Magyar Állam
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között 2009. április 16-án 
létrejött, SZT-33067 számú szerződés alapján az állami vagyonba tartozó Tapolca 
02/2, 0259 és 3442 helyrajzi számú ingatlanokat, valamint Tapolca Város
Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. között 2011. május 13-án létrejött, SZT-35924 számú megállapodás 
alapján az állami vagyonba tartozó Tapolca 0461 helyrajzi számú ingatlant, továbbá a
2013. március 27-én létrejött SZT-39598 számú megállapodás alapján az állami
vagyonba tartozó Tapolca 848 helyrajzi számú ingatlant Tapolca Város
Önkormányzata ingyenesen önkormányzati tulajdonba adással tulajdonba vette.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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159/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 02/2, 0259, 
3442 és 0461 helyrajzi számú ingatlanokat érintő Tapolca Város 
Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2009. április 16-án létrejött
szerződés V.4/b.) pontjában, valamint a 2011. május 13-án létrejött 
megállapodás V.4) pontjában, továbbá a Tapolca 848. helyrajzi számú
ingatlant érintő 2013. március 27-én létrejött szerződés V.5.) pontjában 
megállapított kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

 A Tapolca 02/2 hrsz-ú, természetben a Hegymagasi úton található
volt állatrakodó használati célja megegyezik a szerződéskor 
meghatározott „településrendezés” használati céllal.

 A Tapolca 0259 helyrajzi számú, természetben a Zalahalápi út nyugati
oldalán található volt szemétlerakó megosztásra került a 0259/1, 0259/2,
0259/3, 0259/4, 0259/5 helyrajzi számú ingatlanokra. A megosztás során
tulajdonos változás nem történt, valamennyi ingatlan Tapolca Város
Önkormányzata tulajdonát képezi. Használati célja megegyezik a
szerződéskötéskor meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. 

 A Tapolca 3442 hrsz-ú, természetben a Kazinczy tér 11-13. számú Y-
házaktól nyugatra található, kivett, játszótér használati célja megegyezik
a szerződéskor meghatározott „településfejlesztés, közösségi tér 
biztosítása” használati céllal.

 A Tapolca 0461 hrsz-ú, kivett, sportpálya használati célja megegyezik
a szerződéskor meghatározott „egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése” önkormányzati feladat ellátásának elősegítése 
érdekében, a sport támogatása, sportpálya üzemeltetése használati céllal.

 A Tapolca 848 hrsz-ú, természetben a Táncsics M. u. 16. szám alatt
található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 
ingatlanban állagot megóvó munkálatokat végzett. A lakóházat
kiürítette, az udvart rendbe tette.

Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja, azokat el
nem idegenítette, illetve azokkal semmilyen tranzakciót végre nem
hajtott.

Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

13.) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve
működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről 
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Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati rendeletében hagyta jóvá a
fenntartásában lévő intézmények karbantartási feladatainak ellátására felhasználható 
előirányzatot. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy évente nagyságrendileg
10.000,- eFt-ot költenek az intézményrendszer karbantartására. Miután hivatalba
került, igyekezett végiglátogatni az intézményeket és azt tapasztalta, hogy a
lehetőségekhez képest a karbantartó és működtető személyzet felelősségteljesen, a jó 
tulajdonos szemlélettel bánik az ingatlanokkal. Ugyanakkor tudomásul kell venni,
hogy a 10 millió forintból csak a legszükségesebb, azonnali javításokat tudják
elvégezni. Az épületek energetikai, szerkezeti javítására pályázati forrásokat kell
igénybe venni. Ezúton is köszöni az intézményvezetőknek, hogy a jó tulajdonos 
személettel, a lehetőségekhez képest ügyesen gazdálkodnak a rájuk bízott 
vagyonnal.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van kérdése, 
hozzászólása.

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

160/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában,
illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási, 
felújítási feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót 
elfogadja.

14.) Döntés a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéből 
való kilépésről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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Dobó Zoltán polgármester: Ez egy hosszú és szövevényes ügy. A legnagyobb
jószándékkal álltak ehhez a Közvilágítási Egyesülethez. Próbálták a legolcsóbb és
legjobb megoldást találni. Akkor ő is úgy gondolta, hogy ez a Közvilágítási Egyesület 
lesz a megoldás. Sajnos az Egyesület nem rendelkezik olyan szakipari és egyéb
engedélyekkel, amit az Elios Zrt., aki a lámpatesteket forgalmazza és a lámpatesteket
a rendelkezésükre bocsátja, kérhet tőlük. Mintegy kéthetes tárgyalássorozatot 
követően jutottak erre a megoldásra. Az Egyesület nem kíván beszerezni több 
engedély, mert szerintük erre nincs szükség, az Elios Zrt. részéről úgy döntöttek, 
hogy ezekre az engedélyekre szükség van. Szeretnék rendezni a közvilágítás
kérdését és első lépésben úgy, hogy kilépnek ebből az egyesületből. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Császár László képviselő: Ahogy polgármester úr is elmondta, amikor beléptek ebbe
az egyesületbe, a fő vezérelv az volt, hogy a korábbi EON-os kapcsolatnál olcsóbb 
szolgáltatókat találjanak. Külön választották az elektromos áram beszerzését, amiről 
elmondható, hogy a piacon az egyik legolcsóbb, 13 Ft 21 fillérért veszik az
elektromos energiát a közvilágításhoz. A másik ezeknek a karbantartása. Amikor az
egyesülettel felvették a kapcsolatot, nagyságrendekkel olcsóbb ajánlatot tettek.
Időközben sok helyen történt váltás a karbantartásban, a nagyok, ha lehet ilyet 
mondani, elkezdtek kiszorulni erről a piacról, a jogszabály módosítások nem ebbe az 
irányba mentek, hogy a kicsiknek is teret engedjenek. Bízik benne, hogy megtalálják
azt a formát, azt a vállalkozást, aki hasonló nagyságrendben végzi a karbantartást,
ahogy az egyesület is végezte. Tudni kell, hogy ez 200 ezer Ft körüli havi összeget
jelent. Teljesen új LED-es rendszer van a városban, aminek a karbantartása az
elkövetkezendő néhány évben, hiszen 15 év garancia van ezekre a lámpatestekre, 
nagy igényt nem támaszt. Nyilván felügyelni kell, mert vannak vonalhibák, és
ezekkel is előfordulhatnak problémák, de reméli, hogy találnak olyan vállalkozót, aki 
hasonló árszinten meg tudja oldani, akkor lesz teljes az az energia megtakarítás
illetve karbantartás, amit a korábbi 40 millióhoz képest most a felében tudnak
megvalósítani.

Buzás Gyula képviselő: Azt szeretné kérdezni, hogy az előkészítő tárgyalások csak a 
LED-es lámpák karbantartására vonatkoznak-e. Az EON-nal továbbra is megvan a
kapcsolat. Arra gondol, hogy a keleti városrészben már egy hete kábelhiba miatt
nincs közvilágítás. Ezt is rendezni kéne bizonyos határidőn belül, mert azt írják elő, 
hogy 6 nap, beszélt a képviselőjükkel, azt mondták 48 óra. A kettő között óriási 
különbség van. A keleti városrészben gyakorlatilag egy hete nem ég a lámpa. Ebben
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is lépni kéne, hogy egy határidőn belül javítsák, vagy mondják meg, hogy mikor 
jönnek. Ebben lépni kell.

Dobó Zoltán polgármester: Ez valóban kábelhiba. Az EON képviselőivel, illetve az 
Elios Zrt. képviselőivel beszélt, elmondták, hogy a kábelszakadást és a lámpatest 
meghibásodását úgy lehet megkülönböztetni, ha zsinórban 3-4 lámpa nem ég, akkor
az nem lámpatest hiba, hanem hálózati hiba, akkor az EON felé kell bejelentést tenni.
Az előzetes tájékozódást figyelembe véve hasonló áron tudnak olyan karbantartót 
találni, akit az Elios Zrt. is elfogad, a szakipari engedélyei is rendben vannak.
Mihamarább próbálják rendezni a kérdést.

Az előterjesztéshez további kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

161/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata
2014. december 31. napjával lépjen ki a Magyarországi
Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéből 
(8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.).

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Kilépési
Nyilatkozat aláírására és az Egyesület kilépő tagról 
határozó közgyűlésén Tapolca Város Önkormányzata 
képviseletére.

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

162/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata
2014. november 1. napjától 2014. december 31. napjáig
teljesítés hiányában ne fizesse meg a havi 191.450 Ft-os
hozzájárulást a Magyarországi Települések
Közvilágítási Közhasznú Egyesületének (8912
Nagypáli, Arany J. u. 26.).

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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15.) A 3. számú gyermekorvosi körzet feladatait ellátó orvos személyében
bekövetkező változás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Mint azt mindannyian tudják, sajnálatos módon Rövid
Klára doktornő elhunyt, hosszú éveken át ő látta el a 3. sz. gyermekorvosi körzet 
feladatait. A város feladata, hogy ezt a szolgáltatást biztonságosan folyamatossá
tegye, és a praxist betöltse. A doktornő praxisjogát férje, Tirpák Gábor és gyermekei 
közösen birtokolták. Sikerült találni egy jelentkezőt, annak ellenére, hogy országosan 
orvoshiánnyal küzdenek, különösen igaz ez a gyermekorvosi praxisokra. Nagyszerű 
érzés, hogy találtak egy új gyermekorvost és immár 3 gyermekorvos fogja ellátni
Tapolcán a gyermekorvosi feladatokat. Ha mindent jól meg tudnak oldani, akkor
újra lesz gyermekorvosi ügyelet. A 3. sz. gyermekorvosi körzet praxisjogát Tirpák
Gábor 2014. november 18-án eladta Dr. Szabó Gabriellának. Ahhoz, hogy a doktornő 
működési engedélyt kapjon a népegészségügyi szakigazgatási szervtől, illetőleg 
ahhoz, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár majd finanszírozási szerződést 
kössön vele, szükség van az önkormányzat szándéknyilatkozatára, hogy Dr. Szabó
Gabriellával feladatellátási szerződést kíván kötni a 3. sz. gyermekorvosi körzet 
gyermekorvosi feladatainak ellátására.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása, véleménye. Örömét fejezi ki, hogy 
ez a kérdés megoldódott, és az új doktornő január 5-től munkába tud állni. 

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

163/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy Dr. Szabó Gabriella házi
gyermekorvossal feladatellátási szerződést kíván kötni 
a Tapolca, 3. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi
feladatainak ellátására.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a 2.
sz. melléklet szerinti feladatellátási szerződést aláírja. 
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Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester

16.) A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (2) bekezdés d) pontja alapján a fenntartó határozza meg az adott nevelési
évben indítható óvodai csoportok számát. Az előző évekhez képest láthatóan 
csökkent a gyermeklétszám Tapolcán, ez az óvodai csoportokra jelen pillanatban
még nem hat ki. Az óvodákban is tett látogatást, nagyon érdekes volt, aranyosak
voltak a gyerekek. Azt látta, hogy jó szakmai munka folyik. Most folyik két
óvodában a nyílászáró csere, hogy hőszigetelés és hőfelhasználás tekintetében is 
előre tudjanak lépni.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása, véleménye.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

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

164/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2015/2016. nevelési évben a

Tapolcai Kertvárosi Óvodában (székhely) 6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben 6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében 5 csoport,
Hársfa Tagintézményben 3 csoport,
összesen 20 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését
ennek figyelembe vételével terjessze a Képviselő-testület elé. 
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Határidő: 2015. február 15.
Felelős: polgármester

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

165/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7) 
bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában
működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai 
csoportra megállapított maximális létszám a 2015/2016.
nevelési év indításánál legfeljebb 20%-al átléphető, 
továbbá függetlenül az indított csoportok számától
akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.

Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: polgármester

17.) A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az 
óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása a 2015/2016. nevelési
évre vonatkozóan
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 
módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási 
idejének meghatározásáról.
Felkéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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166/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatályos 
jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó
Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményébe, a 2015/2016.
nevelési vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban 
állapítja meg:

2015. április 22-én (szerda) 9.00 és 16.00 óra között
2015. április 23-án (csütörtök) 9.00 és 16.00 óra között.

Az óvoda felvételi körzete: Tapolca város és Raposka község
közigazgatási területe.

Az óvodai jelentkezés helye:

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca Darányi u. 4.

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye,

8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye,
8300 Tapolca, Dobó tér 5.

 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye,
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 
30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban,
Tapolcai Újságban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai
Hírözönben, az intézmény a helyben szokásos módon a
szülők számára közzéteszi. 

Határidő: 2015. március 10.
Felelős: polgármester

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

167/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában működő 
Tapolcai Kertvárosi Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

a heti nyitvatartási időt a 2015/2016. nevelési évben 

hétfőtől péntekig 6.00 órától 17.00 óráig állapítja meg.
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A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezése a
2014/2015-ös nevelési évben:

Tapolcai Kertvárosi Óvoda:  2015. július 27-től augusztus 7-ig 
Barackvirág Tagintézmény: 2015. július 13-tól július 24-ig
Szivárvány Tagintézmény:  2015. június 29-től július 10-ig 
Hársfa Tagintézmény:  2015. augusztus 10-től augusztus 21-ig 

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése a
2014/2015-ös nevelési évben:

Tapolcai Kertvárosi Óvoda:      2015. június 29-től július 24-ig 
                                   2015. augusztus 10-től augusztus 24-ig 
Barackvirág Tagintézmény:       2015. június 29-től július 10-ig  
      2015. július 27-től augusztus 24-ig 
Szivárvány Tagintézmény: 2015. július 13-tól augusztus 24-ig
Hársfa Tagintézmény:        2015. június 29-től augusztus 7-ig 

Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva tartási 
időpontjairól 2015. február 15-ig a helyben szokásos módon tájékoztassa a 
szülőket.  

Határidő: 2015. február 15.
Felelős: polgármester

18.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A nemzeti köznevelésről1szóló 2011. évi CXC. törvény
50. § (8) bekezdése alapján a kormányhivatal a 2015/2016. tanévre vonatkozóan is
meghatározta és közzétette az iskolák felvételi körzetét.
Felkéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja azzal a pontosítással, 
hogy a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 1 fő, Tapolcai Bárdos 
Lajos Általános Iskola: 7 fő, Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye: 4 fő, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye: 2 fő, a Szász Márton Általános 
Iskola, Szakiskola-, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: 6 fővel szerepeljen. Az 
összes létszám 20 fő változatlan maradna. 

Dobó Zoltán polgármester: A Humán Bizottság előbb említett pontosításait 
előterjesztőként befogadja, és kéri képviselő-társait, hogy szavazáskor ezt vegyék 
figyelembe. Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van 
kérdése, hozzászólása.
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Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
pontosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

168/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya 
által összeállított tartalommal javasolja Tapolca város
közigazgatási területére vonatkozó, általános iskolai
felvételi körzetek kialakítását.

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének 
nyilvántartásában szereplő, Tapolca városban 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi
bontásban:

 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskola: 1 fő 

     Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 7 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézménye: 4 fő 

 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Tagintézménye: 2 fő 

 Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola,- Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: 6 
fő,  

összesen 20 fő.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

19.) A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1992. 
április 2. napján kelt alapító okirattal hozta létre a dr. Burján Imre Egészségügyi
Közalapítványt. Az egészségügyi alapítvány létrehozásának célja a tapolcai 3. számú
gyermek körzeti orvosi rendelő műszerezettségének fejlesztése volt. A mostani 
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módosításra azért van szükség, mert a kuratórium új elnökének bírósági bejelentése
során a Veszprémi Törvényszék hiánypótlással élt, mely szerint az alapító okiratot az
az új Ptk-nak meg kell feleltetni.
Felkéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

169/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. 
Burján Imre Egészségügyi Alapítvány alapító okiratát
az előterjesztés 1. melléklete szerint módosítja. 

Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti 
intézkedéseket megtegye.

Határidő: 2014. december 1.
Felelős:   jegyző 

20.) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata és Raposka Község
Önkormányzata a 2013. május 31-i rendkívüli együttes ülésén a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatok
társulásaira vonatkozó új szabályozást alapján a jogi személyiséggel rendelkező 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás létrehozásáról döntött. A
társulási megállapodás jelen módosításra Tapolca Város Polgármesterének
személyében bekövetkezett változás miatt van szükség.
Felkéri a Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

170/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosítását az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

21.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata 2015. január 1. napjáig
tagja a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnak. A társulási megállapodás
mostani módosítását az a körülmény teszi szükségessé, hogy Tapolca Város
Önkormányzat Képviselő-testülete és Raposka Község Önkormányzat Képviselő-
testülete a megállapodásban meghatározott 6 hónappal előbb, 2014. június 30. 
napjáig döntöttek a Társulásból való kilépésükről 2015. január 1. napjával. A 
döntésekről szóló képviselő-testületi határozatot a társulás elnökének megküldték. 
Ezt a döntést a továbbiakban is fenn kívánják tartani.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  
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Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

171/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását, így az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást az előterjesztés 
mellékletei szerint elfogadja.

Felhatalmazza az önkormányzatot a Társulási
Tanácsban a kiválás napjáig képviselő polgármestert a 
módosított megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

22.) Turi Török Tibor képzőművész felajánlásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Turi Török Tibor amatőr képzőművész a Helikon Info 
Kft. közvetítésével az általa Batsányi Jánosról égetett agyagból készített
domborművet térítésmentesen felajánlotta a Batsányi János Gimnázium és Kollégium 
épülete melletti területen történő elhelyezésre. Műszaki és egyéb okok miatt nem az 
épület falára, hanem a gimnázium épületétől délre lévő parkban, salföldi homokkő 
posztamensre helyezték el. Császár László akkori polgármesterrel együtt felavatták,
az iskola megemlékezett róla, méltó helyre került. Ezúton is köszönik a felajánlónak.
Olyan értéket kaptak, ami méltó Tapolca városához és méltó Batsányi Jánoshoz.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Gazdaságfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúlag a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a
képviselő-testületnek egyhangúlag elfogadásra javasolja. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztéshez kinek van kérdése, hozzászólása.  

Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a 
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

172/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Turi 
Török Tibor amatőr képzőművész térítésmentes 
felajánlását, hogy a Tapolcai Batsányi János Gimnázium
és Kollégium udvarán salföldi homokkő posztamensre 
felállított Batsányi János égetett agyagból készített
dombormű önkormányzati tulajdonba kerüljön 

köszönettel elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg a kapcsolódó ajándékozási
szerződés megkötésével és az alkotás állományba 
vételével kapcsolatban.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) Caminus Zrt. ügye
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a Caminus Zrt. szerelt világítást többek

között a Batsányi János Gimnáziumban évekkel ezelőtt. Az ezzel kapcsolatos térítési 
összegről és ennek a beruházásnak az áráról tárgyalásokat folytattak. Megkéri Jegyző 
Asszonyt, hogy pontosan ismertesse, hogy időrendben és számok tekintetében 
hogyan is néz ki ez az ügy.

Ughy Jenőné jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület tagjai nagy 
részben ismerik ezt az ügyet. A Caminus Zrt. a Batsányi János Gimnázium és
Kollégiumban szerelte fel ezeket a világító lámpatesteket egy KEOP-os beruházás
keretében. Időben egy kicsit vissza kell menni. Az akkori képviselő-testület 2007-ben 
döntött arról, hogy ezt az intézményt a Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásába és működtetésébe adta át. A gimnázium és kollégium intézménye 
2012. január 1-jéig volt a Veszprém Megyei Önkormányzatnál.
2012. január 1-től a megyei önkormányzatok konszolidációja miatt, a konszolidációs 
törvény alapján az intézmény-fenntartási feladatokat a megyei intézményfenntartó
központok látták el, röviden: VEMIK. 2013. január 1-jei hatállyal felállt a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központok (KLIK). Tapolca Város Önkormányzata úgy döntött
akkor, hogy az általános iskolák tekintetében a fenntartói jogot nyilván át kellett adni
a KLIK-nek, az iskolák működtetését megtartotta és azóta is működteti az általános 
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iskolákat. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium vonatkozásában a működtetői 
jog átadás átvétele 2013. április 1-től történt. 
A Veszprém Megyei Önkormányzat a Caminus Zrt-vel 2009-ben kötött bérleti
szerződést, és fizette is a gimnázium-kollégiumban felszerelt lámpák után a bérleti 
díjat. Hangsúlyozza, hogy a fenntartói-működtetői jogot adta át annak idején a 
képviselő-testület a megyei önkormányzat részére, a tulajdonjogát nem. Ennek 
ellenére sem a megyei önkormányzat, sem a Caminus Zrt. ebbe a beruházásba
Tapolca Város Önkormányzatát nem vonta be, sőt, nem is értesítette arról, hogy a 
tulajdonát képező intézményben valamit is felszerel és átalakít. 
Maga a pályázat is beruházásról szól és olyan összeget képvisel, ami nem a
működtetői feladatkörbe tartozik a törvény és hozzá kapcsolódó végrehajtási 
rendelet szerint.
A vita jelenleg azon van, hogy a Caminus Zrt. úgy véli, hogy a működtetőnek kell a 
bérleti díjat fizetni, tehát Tapolca Város Önkormányzatának. Az előző képviselő-
testület ezt vitatta, és a mostani testület is nyilvánvalóan vitatja. Ezek a felszerelt
lámpatestek a mai napig nincsenek az önkormányzat tulajdonában, de az
önkormányzattól kérik a bérleti díj fizetését. Jogi félremagyarázások vannak, amibe a
két képviselő-testület nagyon helyesen nem ment bele. A Caminus Zrt. beruházáshoz 
kapcsolódó fenntartási kötelezettsége 2013. 06. 27-én lejárt. A Caminus Zrt. nyilván
nem nyugszik bele abba, hogy 2013. április 1-től a bérleti díjat senki nem teljesíti. Az 
önkormányzat véleménye szerint ezt a KLIK-nek kellett volna átvenni, mivel a
pályázat és az összeg is a beruházási értékhatárt meghaladja, a beruházás körébe
tartozik. 2014. október 27-én a Caminus Zrt. két képviselője jött Tapolcára, és 
polgármester úrral tárgyalást folytattak. Arra az álláspontra jutottak ők, hogy 
felajánlják a bérleti szerződés módosítását, de úgy, hogy kárigényt nyújtanak be, 
mert a tapolcai önkormányzat felmondta ezt a bérleti szerződést a 10 éves lejárati idő 
előtt. Ők ezért a hátralévő időszakra még nettó bérleti díj címén 8 878 080 Ft-ot 
számolnak, plusz a 2013. 04. 01-től nem fizetett időszakra 3 320 802 Ft-ot. És még 
akkor az időszak végén kellene megvenni 587.000 Ft-ért a lámpatesteket. Szeretné 
felhívni a figyelmet arra, hogy miután ennek a bérleti szerződésnek Tapolca Város 

Önkormányzata nem volt alanya, ezért nem tudják a felmondás időpontját 
előrehozni, hiszen nem is szerződtek. Eleve rossz a hozzáállás. Tapolca Város 
Önkormányzata nem is kíván belépni ebbe a szerződő jogviszonyba, annál is inkább, 
mert azok a szerződő felek, akik 2009-ben ezt megkötötték, már nem léteznek. Egy 
szerződést módosítani úgy lehet, ha az mindenki akaratával egyezik. 
Tapolca Város Önkormányzata azt nem vitatja, hogy azok a lámpatestek a Batsányi
János Gimnázium és Kollégiumban felszerelésre kerültek. Az önkormányzatnak
viszont havonta 10 éven keresztül kellett volna 173.000 Ft bérleti díjat fizetni. A
megajánlott összeg a Caminus Zrt. részéről, amit még ki kéne fizetni az 12 785 996 Ft. 
Ezzel az összeggel kifizettetné a Zrt. a hátralévő időszak összes bérleti díját. Ez az 
előterjesztés azért került ide a képviselő-testület elé, mert a képviselő-testület ezzel 
kifejezi a tárgyalási szándékát, nem zárkózik el attól, hogy ez az ügy rendeződjön, de 
nem 12 millió forinttal, hanem az önkormányzat gazdasági helyzetére tekintettel és
arra, hogy mennyi tervet szeretne megvalósítani a jövő évben, és miután még 
költségvetés nincs, viszont vannak már az önkormányzatnak 2015. évre előzetes 
kötelezettségvállalásai, valamint az intézményeket, a várost működtetni kell, ennek 
tükrében a határozati javaslat arról szól, hogy a lámpatestek kifizetésére a képviselő-
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testület 4 millió Ft-ot ajánl fel, ezt az összeget a 2015. évi költségvetésében tervezi, és
2015. első negyedévében ki is egyenlíti. 

Császár László képviselő: Annyi kérdése lenne, hogy ez a 4 millió Ft egyelőre az 
önkormányzat ajánlata? Továbbra is fennáll, hogy a jogcíme mi, ha nincsenek velük
jogi kapcsolatban, mire ajánlják fel. Tudja, hogy az eszközök ott vannak, de ha ez egy
bírósági ügy lesz, akkor valamennyi igénye a másik félnek is jogosan lehet. Ezt a
határozati javaslatot úgy kellene finomítani, hogy maximum 4 millió Ft-ig
hatalmazzák fel a polgármestert a tárgyalásokra, és ezt tervezik be a 2015-ös
költségvetésbe. Valahogyan le kell rendezni, ezzel egyetért. A legelső megkereséskor 
szeretett volna a vezérigazgatóval tárgyalni, de ő nem kívánt vele tárgyalni, aztán 
kapták a leveleket, hogy fizessék a havi százezer forintokat, amit nyilván
elutasították. Azt javasolja, hogy ezt a 4 millió forintot maximálják. Ha ez
elfogadható neki, akkor lehet tárgyalni, ha nem, akkor menjenek a bíróságra és a
bíróság majd eldönti.

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a kiegészítő információkat és a helyzet 
vázolását. Elmondaná még, hogy az utóbbi intézmények a MIK, a KLIK, a VEMIK,
amikor az egyik átalakult a másikká, valahogy a konszolidációs tárgyalásokba ez a
szerződés nem került bele. Most a Caminus Zrt. velük szemben szeretné 
érvényesíteni azokat az igényeit, amihez gyakorlatilag semmi köze az
önkormányzatnak. A beruházás megvalósult, a lámpatestek valóban ott vannak,
ezeket megnézették, megpróbálták megbecsülni az értékét, felbecsülték az állagát. Jó
állapotú berendezésekről van szó, ha ezeket le kéne szerelni vagy pótolni kéne, akkor 
ez súlyos anyagi terhet róna az önkormányzatra, de ezek nem új készülékek. A közel
13 millió forintos ajánlatát a Caminus Zrt-nek túlzónak érzik, ezért a határozati
javaslatot azzal kéri elfogadni, hogy maximum 4 millió forintot tervezzenek be a
2015-ös költségvetésbe.

Sólyom Károly képviselő: Az időpontot is meg kéne határozni, hogy ne egész évben 
álljon ott a 4 millió forint. Próbálják meg arra rászorítani a felet, hogy záros határidőn 
belül, amennyiben ezt az ajánlatot elfogadja, akkor él, ha nem, akkor ne húzza az
időt, a pénz meg felhasználatlanul marad lekötve a költségvetésben. 

Dobó Zoltán polgármester: 2015. március 31-re gondol.

Kozma Henrik képviselő: Felvetődött, hogy parton kívüliek voltak, mert egyrészt a 
KLIK, másészt a Veszprém Megyei Önkormányzat vett részt ebben. Azt szeretné
megkérdezni, hogy az összeg finanszírozásában nem kíván-e részt venni a Veszprém
Megyei Önkormányzat, illetve KLIK.

Dobó Zoltán polgármester: Beszéltek velük, a megyei önkormányzatnak már nincs
köze hozzá. A konszolidációban, amikor az átalakult egyik intézmény a másikká, ez
valahogy kimaradt az átveendő szerződések és anyagi terhek közül, feltételezi 
figyelmetlenségből vagy tévedésből. Azt nem érti, hogy a Caminus Zrt. eközben 
miért jelezte az igényét a KLIK felé. Néhány dolog vitathatatlan, hogy tényleg ott
van, tényleg világít, tényleg önkormányzati épületben, de az összes többit vitatni
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tudják. Ez az áthidaló megoldás született, hogy az általuk vélelmezett összeg
harmadáért hajlandóak megvásárolni. Ők eddig is valamennyit kaptak, a 4 millió 
forinttal közel lesznek a nullszaldóhoz, és kár nem éri őket, az önkormányzat viszont 
olyan eszközökhöz jut, amit még 10-15 évig tudnak használni.

Az előterjesztéshez több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

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

173/2014. (XI.28.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Caminus Zrt. (6000 Kecskemét Izzó u. 2. képviseli:
Szadeczki János) által a Batsányi János Gimnázium és
Kollégiumban - a Veszprém Megyei Önkormányzattal,
2009. december 7-én megkötött V-2009/10668/001-T
azonosító számú megállapodás alapján – felszerelt
világítóeszközökkel kapcsolatban az alábbi határozatot
hozza:
Tapolca Város Önkormányzata nem volt a szerződés 
alanya, és nem is kíván a szerződésbe „belépni”. 
Elismeri, hogy az eszközök a saját tulajdonát képező 
épületekbe felszerelésre kerültek, azok értéknövelő 
beruházásnak tekinthetők. A további vita lezárása, 
valamint a felszerelt eszközök tulajdonjogának rendezése
érdekében - figyelembe véve a város szűkös anyagi 
lehetőségeit - ajánlatot tesz arra, hogy maximum 4 000 e
Ft, azaz Négymillió Ft vételárért megvásárolja a
felszerelt világítóeszközöket. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlatát 2015.
március 31. napjáig tartja fenn.
Vállalja, hogy ezt az összeget a 2015. évi
költségvetésében tervezi, és 2015. első negyedévében ki 
is egyenlíti.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-társait, hogy kinek van képviselői 
kérdése, hozzászólása.

Ughy Jenőné jegyző: Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy ezen a héten 
volt a közös hivatalhoz tartozó Gyulakeszi és Raposka településen is képviselő-
testületi ülés. Minden településen felálltak az új képviselő-testületek, melyeknek a 
választást követő 60 napon belül dönteni kell arról, hogy létre kívánnak-e hozni új 
közös hivatalt, vagy abból kiválnak. Egyik képviselő-testület elé sem került ilyen 
előterjesztés, mert elégedettek a közös hivatal működésével, szeretnének maradni, és 
nem kívánnak a megkötött megállapodáson változtatni.

Kozma Henrik képviselő: Azt szeretné megkérdezni, hogy az előző képviselő-
testület tárgyalt egy olyan előterjesztést, amiben megpróbálja visszaszerezni a 2002-
ben világbanki pályázaton elnyert traktort. Átnézte az anyagot, ez a traktor és
eszközei 15 millió forint értékben a Magyar Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában van, 
holott az önkormányzat nyerte pályázaton. Kérdezi, hogy ez hogyan áll. Ezt a
traktort parkfenntartáshoz is tudnák használni.

Dobó Zoltán polgármester: Sajnálattal értesültek tegnap a MNV Zrt-től, hogy a New 
Holland traktort az állami feladatellátás érdekeire hivatkozással továbbra is állami
tulajdonban tartják. Ezt a levelet tegnapi nap folyamán kapták meg.

Kozma Henrik képviselő: Lehetett volna úgy is, hogy az önkormányzat a forgalmi
engedélyben bejegyzett tulajdonosként adja át a Szász Márton Iskolának. Megint
elvittek Tapolcáról egy értéket.

Császár László képviselő: Tájékoztatja a képviselő urat, hogy a traktor nem volt az 
önkormányzaté, az a Szász Márton iskola világbanki pályázata volt, az intézményi
átadás átvételek során átkerült a VEMIK-hez, a KLIK-hez. Most is a szakképző 
intézmény a megyei KLIK-hez tartozik, se működtetésben, sem fenntartásban nem 

tartozik az önkormányzathoz. A traktor fizikailag itt van Diszelben, ezért szerették
volna önkormányzati tulajdonba megszerezni, mivel a korábbi időszakban az iskolai 
feladatokon kívül Diszelben egyéb városüzemeltetési feladatokat is ellátott, a
hóeltakarításban vett részt. Nem volt az önkormányzat tulajdonában. Sok követ
megmozgattak ez ügyben, sajnos ezek szerint nem sikerült. Továbbra is a Szász
Márton iskola kezelésében van, mint állami tulajdon. Meg lehet próbálni továbbra is
így a használatát. Tudomása szerint se biztosítása, semmilyen fenntartási költségét
nem fizetik, mert az iskolának nincs rá kerete. Ezt is felvállalták, hogy rendszeresen
karbantartják, az iskola feladatait ellátják, amire szükségük van, és az egyéb
városüzemeltetési feladatokban is lehetne használni. Az iskola nagy valószínűséggel 
nem fogja tudni fenntartani, mert nem lesz rá költségvetési forrása, hogy
üzemeltesse. Egyeztetni kell, hogy a téli síkosság mentesítésben fel lehessen
használni.

Kozma Henrik képviselő: Akkor a május 30-án tárgyalt előterjesztés 
megfogalmazása nem helyes, mert abból az derül ki, hogy 2002-ben a város
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önkormányzata, mint az iskola fenntartója világbanki pályázat útján jutott a
traktorhoz. Tehát ebből úgy tűnik, hogy nem a Szász Márton iskola pályázta meg. 

Császár László képviselő: Akkor még az iskola ide tartozott működtetésben és 
fenntartásban is, szerepelt a költségvetésben, mint intézmény finanszírozása. Amikor
az iskolák átkerültek a megyéhez, a VEMIK-hez, az egyéb fenntartókhoz, ezzel a
vagyonnal került át, és ez már nem is került vissza, mivel szakképzés, az
önkormányzat működtetésébe. 

Dobó Zoltán polgármester: Akkor ez egy újabb feladat, amin együtt kell dolgozni,
hogy megpróbálják ezt a nagy értékű berendezést visszaszerezni, mert akár a város is 
sok mindenre tudná használni. Elkövetnek mindent, hogy ezen változtatni tudjanak.

Marton József képviselő: Olyan hír terjeng, hogy a nem kórház tulajdonában lévő 
Corden által működtetett labor épületét tervezik kiszervezni kórház területéről.   

Dobó Zoltán polgármester: A kórház átalakítása kapcsán kérte a kórház vezetése,
hogy ezt a labort ideiglenesen a felújítási munkák idejére helyezzék ki a városba.
Kérték, hogy segítsenek megfelelő helyiséget találni, ahol ideiglenesen ezt a 
tevékenységet el tudják látni. Pontos tájékoztatást kértek tőlük a helyiség méretét, 
ellátottságát illetően. Ideiglenesen, amíg az építési munkák zajlanak a kórház 
területén, addig szeretnék kihozni a városba, és egy olyan helyiséget találni, ami jól
megközelíthető, akadálymentes. Elég bonyolult lesz olyat találni, ami erre a célra 
megfelel.

Rig Lajos alpolgármester: Kiegészítve polgármester úr tájékoztatóját, 2015. áprilisáig
kell a kórházból kiköltözni a labornak, mert akkor kerül lebontásra a labor jelenlegi
épülete. A struktúraváltásban terveztek ugyan labort a kórház területére, de az
területében véleménye szerint nem elég a jelenlegi labor felszereltségének
elhelyezésére, és a kiszolgáló helyiségei sem a jelenlegi laborfunkciót látják el, az egy

ideiglenes vérvételi állomás lehet. A kórháznak labortechnikai ellátásra
közbeszerzést kell kiírni. Kettő olyan cég van, amelyik pályázni fog, az sem biztos, 
hogy a Corden labor nyeri meg a pályázatot, lehet, hogy a másik cég. Helyet
biztosítani kell az átmeneti időszakban. Törekedni kell arra, hogy vagy a kórházon 
belül, vagy a kórházhoz közel legyen ez a laborhelyiség. Nem megoldás, hogy a
város másik végén legyen a labor. Mindenre van megoldás. Ezt az ellátási területet,
mint magánszektort, az egészségügyből nem fogják tudni kiszorítani. A Corden évek 
óta működik itt a kórház területén. 

Dobó Zoltán polgármester: Ha bővítenek a szolgáltatáson, annak csak örülni 
tudnak. Most viszont nagy feladat a műszakiaknak, hogy megfelelő helyiséget 
találjanak, hiszen rengeteg paraméternek kell megfelelni. Reméli, hogy egy
viszonylag használható megoldást találnak az ideiglenes elhelyezésre. Ők fél évben 
gondolkoznak.
A zárt ülés előtt tájékoztatja a lakosságot, hogy a mai napon 17 órától közbiztonsági 
és a környezeti állapotról szóló lakossági fórumot tartanak. 17.45-től 
közmeghallgatást tartanak. Reméli, minél többen eljönnek.
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Szeretné a rendezvényekre felhívni a figyelmet. November 30-án 17 órakor advent
első vasárnapját ünneplik a Fő téren, ünnepi beszédet mond, bekapcsolják az ünnepi 
fényeket, közreműködik a Római Katolikus Általános Iskola, a Rézangyalok 
fúvósegyüttes. December 6-án városi Mikulás a csarnokban, 7-én 16 órakor advent
második vasárnapja a Fő téren, találkozás a Mikulással, 18 órakor a második adventi 
gyertya meggyújtása evangélikus egyházi szolgálattal. December 14-én az adventi
várakozás keretében advent harmadik vasárnapja és a VI. forraltbor főző verseny. 
Lucázás a Kazinczy Tagintézmény tanulóival, 15 órakor karácsonyi műsor az 
Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljaival, és a harmadik adventi gyertya 
meggyújtása református egyházi szolgálattal. December 27-én az V. Sakkgálát
rendezik a csarnokban. December 28-án év végi malackodás a Tóparton, és a III.
kolbásztöltő verseny került megrendezésre. Tapolca Város Polgármesterét lehet 
kihívni, mivel a tavalyi győztes csapat tagja. December 31-én szilveszteri malomtó 
úszás és futóverseny immár hagyományosan, 19 órától szilveszter a Fő téren. A 
TÁMK vár mindenkit a Képzőművészkör karácsonyi tárlatára, melyet Hangodi 
László történész nyit meg december 1-én 17,30-kor. Mézes-mázos címmel
mézeskalács kiállítás nyílik a Hotel Pelionban december 11-én 18 órakor. Diótörő és 
egérkirály címmel a Tapolcai Musicalszínpad és az ÉFOÉSZ tapolcai fiataljai közös
előadást tartanak a TÁMK-ban, december 12-én 18 órakor, 13-án 19 órakor. A 
Csobánc Művelődési Házban november 29-én András-napi bormustra. Mindenki 
Karácsonya december 21-én 16 órakor a Fő téren, ahol ünnepi köszöntőt mond, és 
közreműködnek a történelmi egyházak képviselői. 

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.47 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


