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

Ügyiratszám: 1/38-26/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május
21-én (szerda) 9.36 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről. 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca,Hősök tere 15.) 

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

Igazoltan maradt távol:
Sági István   képviselő 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás önkormányzati főtanácsadó, Sin József gazdasági 
igazgató, Varga Béláné közoktatási referens, Tóth János
informatikus, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető, Tapolcai 
Városi Televízió munkatársai.

Császár László polgármester: Köszönt mindenkit a mai rendkívüli nyilvános ülésen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat tárgyalja, majd javaslatát szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

59/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat tárgyalja.

NAPIREND

1) A tapolcai Deák Jenő Kórház fejlesztéséhez előzetes 
kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Császár László polgármester 

2)
I. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

alapító okiratának módosítása
II. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi

Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester 

3) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézményátszervezésének
véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) A tapolcai Deák Jenő Kórház fejlesztéséhez előzetes kötelezettségvállalás 
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester:Mindenki jelen volt a testületi ülést megelőző Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság ülésén, ahol ezt a napirendi pontot részletesen
megtárgyalta a bizottság. Nem ismétli el az ülésen elhangzottakat.Véleménye szerint,
ahhoz, hogy a fejlesztési folyamatok elinduljanak, szükséges a testület határozata. A
Képviselő- testület korábbi döntéseivel eddig is fontosnak és szükségesnek tartotta a 
fejlesztések támogatását, és úgy gondoljaa befejezés is fontos számára. Kérdezi a
bizottság elnökét, ezzel kapcsolatban mi a bizottság álláspontja.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és TelepülésfejlesztésiBizottság az
előterjesztést a 2. határozati javaslatban történt elírást korrigálva 6 szavazattal 
egyhangúlag elfogadásra javasolta a Képviselő- testületnek. 

Császár László polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

60/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak 
és szükségesnek tartja a megkezdett „Rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, 
KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú projekt
tapolcai megvalósítását, amelynek érdekében a projekt
forrásai kiegészítésére Tapolca Város Önkormányzata 2015.
évi költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállal a 
tapolcai Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.) 
intézmény részére legfeljebb 77.876.718,- Ft, azaz
Hetvenhétmillió-nyolszázhetvenhatezer-hétszáztizennyolc
forint összeg biztosítására.
Az előzőben hivatkozott 761.194.735,- Ft beruházási összegű 
projekt keretei között az elszámolható költségek és
tevékenységek részbeni fedezetére

 eszközbeszerzésre 50.024.044 - Ft,
 építés, felújítás céljaira, 27.852.674,- Ft

vissza nem térítendő pénzeszköz átadása külön 
megállapodás alapján, utólagos elszámolási kötelezettséggel,
felhasználása ellenőrzésének biztosításával  a hatályos 
központi és helyi szabályozás alapján történhet.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a megállapodás
előkészítésére, a szükséges nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: az értesítés azonnal, a teljesítés 2015. 03. 31.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

61/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
271/N/2011. (XII.09.) határozat helyett, a 217/N/2011
(XII.09.) határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

62/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdeményezzen
tárgyalást, egyeztetést a Deák Jenő Kórház intézmény (8300 
Tapolca, Ady E. u. 1-3.) irányítói/felügyeleti szervezeteivel
(Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, 
Akadémia u. 3., Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- 
és Szervezetfejlesztési Intézet, 1125 Budapest, Diós árok 3.) a
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli
régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú 
projekthez Tapolca Város Önkormányzata által biztosított
beruházási források ellentételezése érdekében.

Határidő: folyamatos és 2014. 12. 31.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

63/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri 
Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdeményezzen
tárgyalást, egyeztetést a Deák Jenő Kórház intézmény (8300 
Tapolca, Ady E. u. 1-3.) működési engedélyben 
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meghatározott ellátási terület önkormányzataival,
önkormányzati társulásaival a „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KDOP-
5.2.1/C-11-2011-0001 számú projekthez Tapolca Város
Önkormányzata által biztosított beruházási forrás arányos
ellentételezésére különös tekintettel még a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére az
egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére biztosított és
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásnál rendelkezésre
álló forrás felhasználására.

Határidő: folyamatos és 2014. 12. 31.
Felelős: polgármester

2) I. A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratának
módosítása
II. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: A bizottsági ülésen aljegyző asszony elmondta, itt 
technikai jellegű módosításokról van szó. Egyrészt a MÁK irányába, másrészt egyes 
feladatokat át kellett adni az államnak, emiatt szükséges az alapító okirat és ehhez
kapcsolódóan a társulási megállapodás módosítása is. Ezt valamennyi bizottság
megtárgyalta.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatotegyhangú
szavazati aránnyal 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 és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van további
kérdése, észrevétele, javaslata?

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



6

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

64/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ TESTÜLETI HATÁROZAT 

A Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Alapellátási 
Intézet 2013. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet
2014. május 22. hatállyal jóváhagyja, és azt az 1. és 2.
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, 
hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű 
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az
intézmény részére küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős:  jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

65/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ TESTÜLETI HATÁROZAT 

A Képviselő-testület a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási 
Intézményi Társulás Társulási megállapodásának
módosítását a 3. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményátszervezésének
véleményezése

 Előterjesztő: Császár László polgármester 
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Császár László polgármester: AKlebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint az
intézményt részben működtető megkeresése alapján került a testület elé ez az 
előterjesztés, hiszen a testületnek is véleményezési joga van az átszervezéssel 
kapcsolatban. Ahogy az előterjesztésben látható, több pontban történik módosítás, 
pl.: telephely, elnevezés változás, különböző feladatmódosulások, melyek egyrészt 
csökkenést, másrészt bővülést eredményeznek az intézmény életében. Mindezek 
miatt a testületnek véleményezni kell az átszervezést, melynek határideje május 31.
napja. Valamennyi szükséges intézkedés megtörtént, már csak az önkormányzatnak,
mint működtetőnek kell a hozzájáruló nyilatkozatot megadni. Ezt a napirendi pontot 
a Család-, Egészségügyi-, Oktatási-, Művelődési- és Sport Bizottság rendkívüli ülés 
keretében tárgyalta.

Marton József képviselő: A bizottság megtárgyalta az előterjesztésben foglaltakat, 
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő testületnek.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

-

66/2014. (V.21.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény működtetői feladatát ellátó önkormányzat, 
egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény alapdokumentumában az
alábbiakban felsorolt módosításokat elvégezze:

1. Intézmény hivatalos nevének változása
Teljes név: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Szakiskola 
Rövid név: Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola

2. Telephelyek változása:
Kikerülnek az alapdokumentumból a Tapolca 4511/1 és
4511/3. hrsz-ú ingatlanok

3. Képzési struktúra változása:
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egyéb átszervezés:

 szakmai szolgáltatás kikerülése

 szakszolgálati feladatok kikerülése
alapfeladat csökkentése:

 fejlesztő iskolai oktatás  
alapfeladat bővülése:

 készségfejlesztő speciális szakiskolai képzés 
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére

 speciális szakiskolai feladat:
 számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 

02)
 sütőipari és gyorspékségi munkás 

(OKJ 21541 01)
 kerti munkás (OKJ 21622 01)

 felnőttoktatási feladat nappali, esti és levelező 
képzés:
 számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 

02)
 sütőipari és gyorspékségi munkás 

(OKJ 21541 01)
 kerti munkás (OKJ 21622 01)

 felnőttoktatási feladat nappali, esti és levelező 
képzés
 általános iskolai oktatás

 HÍD II. program
 számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 

02)
 sütőipari és gyorspékségi munkás 

(OKJ 21541 01)
 kerti munkás (OKJ 21622 01)

 sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 
kiegészül (székhely és mindkét telephely
esetében)
 mozgásszervi, érzékszervi

fogyatékos, autista és egyéb pszichés fejlődési 
zavarral

 utazó gyógypedagógiai hálózat

4. Felvehető maximális tanulólétszám: 
létszámnövekedés:

Székhelyen: 150 főre 
Iskola utca telephelyen 70 főre 
Köztársaság téri telephelyen 30 főre 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Császár László polgármester: A következő napok eseményeire és rendezvényeire 
szeretné felhívni a megjelentek figyelmét. Jövő héten, május 30-án(péntek) lesz a 
rendes testületi ülés, a szokásos helyszínen a Fehér Házban. A Pedagógus Nap is erre
a napra esik. Május 25-26-án Hősök napja, a városban több helyszínen színes 
program várja az érdeklődőket. Hadi kulturális bemutató, megemlékezés a Hősök 
kertjében, koszorúzás a temetőben stb.A meghívóban szereplő időpontokban 
valamennyi rendezvényre tisztelettel várják az érdeklődőket. 

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a rendkívüli nyilvános ülést 9.42 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László  Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


