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

Ügyiratszám: 1/152-7/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.
március 27-én (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
Lévai József
Rig Lajos

 Sólyom Károly  képviselők 

Igazoltan távol maradt:
Marton József

   Vajda Attila   képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, 
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Hársfalvi József 
Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, Parapatics Tamás 
pályázati referens, Papp Zoltán Tamás főépítész, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária 
Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, dr. Iker Viktória 
jegyzőkönyvvezető, 

Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetője, Rédli Károly Tapolca Kft ügyvezető 
igazgatója, Mezőssy Tamás Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 
ügyvezetője, Minorics Tamás Tourinform irodavezető, dr. Szabó 
Gabriella gyermekorvos, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.  



2

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Bejelenti, hogy Marton József és Vajda Attila képviselők előre jelezték 
távolmaradásukat.

Császár László képviselő: A napirend elfogadása előtt szeretné indítványozni, hogy 
a vegyes ügyek keretébe egy napirendi pontot vegyen fel a testület. Napokban Orbán
Viktor miniszterelnök úr közzétett egy felhívást az önkormányzatok felé, hogy a
kárpátaljai helyzetre való tekintettel próbálják meg segíteni az ottani magyarokat.
Javasolja, hogy a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan Tapolca városa támogassa
1.000.000,- Ft-tal a testvértelepülést, Aknaszlatinát, azon belül is a Szent Anna
Óvodát.

Dobó Zoltán polgármester Császár László képviselő indítványát szavazásra bocsátja. 

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

26/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
azon képviselői indítványt, miszerint „Az aknaszlatinai
Szent Anna Óvoda működésének támogatása” című 
előterjesztést a vegyes ügyek keretében tárgyalja, 
elfogadja.

Dobó Zoltán polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással javasolja elfogadni, hogy „Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda
működésének támogatása” című előterjesztést vegyes ügyek keretében tárgyalják. 
Javaslatát szavazásra bocsátja.

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

27/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat azzal a módosítással tárgyalja, hogy „Az
aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működésének támogatása”
című előterjesztést a vegyes ügyek keretébe felveszi.  

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-
testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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2) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) A gyermekétkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 32/2009.
(XII.21.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 35/2012. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

6) A parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

7) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

8) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi
működésről és a 2015. évi tervekről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

VEGYES ÜGYEK

1) Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működésének 
támogatása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Dobó Zoltán polgármester: Napirend tárgyalása előtt tájékoztatja a megjelenteket, 
2015. február-március hónapokban került megrendezésre egyrészt a XIII. Sistrum
Regionális Zenei Fuvolaverseny, amelyen Horesta Ákos bronz minősítést szerzett, 
felkészítő tanára Király Lajos, másrészt a II. Regionális Kürt és Mélyrézfúvós 
verseny, amelyen Monostori Bálint, Kaszás Dominik és Nachladal Bence arany
fokozatot értek el, felkészítő tanáruk Haga Kálmán. Szívből gratulál az elért 
eredményekhez, és köszönetét fejezi ki a felkészítő tanárok részére is.  
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Továbbá tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Tanúhegyek Egyesület 2.500.000,- Ft-ot 
nyert az önkormányzat segítségének igénybevételével parlagfű elleni védekezésre. A 
beszerzett eszközöket nemcsak parlagfű elleni védekezésre lehet használni, hanem 
Tapolca város zöldterületeinek karbantartására is. Köszöni a közreműködők - 
Parapatics Tamás és a Tanúhegyek Egyesület – közreműködését. 

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek 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.

Császár László képviselő: Alpolgármester úr március 10. és 11. napján is tárgyalt a
Deák Jenő kórház vezetőségével és a háziorvosokkal. Kérdezi, hogy miről volt szó 
konkrétan ezeken a tárgyalásokon.

Rig Lajos alpolgármester: Két külön témájú tárgyalás volt. A március 10-i a
háziorvosok béremelésével foglalkozott. Köztudott, hogy 2009. óta a háziorvosok
bére nem változott, már több, mint fél éve indítványozták a béremelést. A kórház
költségvetése lehetővé tette az egyszeri, 300,- Ft-os béremelést. Ez azt jelenti, hogy 
február elsejére visszamenőleg 3000,- Ft az ügyeleti óradíjuk. A későbbiekben, mivel 
a 2015. évi költségvetés már le van zárva, a 2016-os évre előreláthatólag újabb 
bértárgyalásokat kezdeményeznek az orvosokkal, a cél további 300,- Ft-os béremelés.
A környező településeken mindenhol eltérő az összeg, akár Keszthelyt, akár Ajkát 
tekintve, ahol a legmagasabb. Úgy gondolja, meg kell ragadni minden alkalmat az
orvosok helyben tartása érdekében.
Másnap, március 11. napján a Deák Jenő Kórház és az Országos Mentőszolgálat 
folytatott egymással egyeztetést. Jelen volt az OMSZ operatív és a gazdasági
igazgatója, valamint a jogi osztály vezetője. A mentőállomás üzemeltetésével 
kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. A kórház kötelezettséget vállalt az új
mentőállomás öt éves fenntartásra, valamint szóba került a régi mentőállomás 
kérdése, melyet jogi úton átadnak önkormányzati kezelésbe. A későbbiekben az 
önkormányzaton múlik, milyen funkciója lesz az épületnek. A téli hóeltakarítás
került még szóba, hogy ki végezze, az önkormányzat-e, mivel az ügyelet
önkormányzati terület, vagy a kórház. Végül megállapodás született arra
vonatkozóan, hogy az önkormányzat végzi. A belső bútorozásra az Országos 
Mentőszolgálatnál rendelkezésre áll a forrás, illetve a mentőállomás belső 
úthálózatának kialakítása és a forgalomrendezés volt még a fő téma. Valószínű az 
ottani bicikliút meg fog szűnni, mivel nagy forgalmú útra hajt rá a mentő és a 
jogszabályok előírják, hogy minél kisebb kockázatot jelentsen a mentő kihajtása. 

Lévai József képviselő: Az elmúlt időszakban több jelentős tárgyaláson is részt vett 
polgármester úr, néhányra szeretne rákérdezni. Ezek a február 16. napján Bognár
Istvánnal a repülőtér üzemeltetésével kapcsolatban folytatott tárgyalás, február 17-én 
Szauer Istvánnal a Veszprém megyei KLIK igazgatójával folytatott tárgyalás, március
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9-én Vancsúra Miklóssal folytatott tárgyalás, valamint március 18-án a UPC
képviselőjével folytatott tárgyalás. 

Dobó Zoltán polgármester: Február 16. napján Bognár István egy repülőiskola 
tulajdonosát mutatta be neki. A beszámolóban Bognár úr szerepel, de
tulajdonképpen a Pannonair légi oktatásügyi szervezetről van szó. Gyakorlatilag 
kereskedelmi pilóta képzéssel foglalkoznak, kis és közepes gépekre képeznek
pilótákat. Van egy olyan elképzelésük, hogy az iskolát áthelyezzék Tapolcára, a
reptér területére, mert a Tökölön működő repülőtér már zsúfolt ennek a 
tevékenységnek. Ennek lehetőségéről és a várost érintő környezetről érdeklődtek, 
hiszen nemcsak a repülőtér használatáról van szó, hanem azt is vizsgálniuk kell, 
hogy a társadalom, a természeti és épített környezet adottságai megfelelnek-e az
elképzelésnek. Úgy gondolja a város érdeke a vállalkozás magvalósítása, mely jelen
pillanatban 600-800 millió Ft-os árbevételt tervez az idei évre. Nemcsak képzéssel,
hanem szállítmányozással és szervízeléssel is foglalkozik a cég a repülőgépeket 
illetően. A tárgyalások nem fejeződtek be, még jelentkezni fognak. Abban az esetben, 
ha sikerülne ezt a képzést a városba hozni, úgy gondolja, megjelenne Tapolcán egy
jól fizető réteg.  
Február 17-én Szauer Istvánnal a Veszprém Megyei KLIK igazgatójával folytatott
megbeszélésen többek között a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, 
Császár László, Varga Béláné és ő maga vett részt. Igazgató úr jelezte, hogy az iskola 
nem kapta meg azokat a képzési kvótákat, mellyel el tudna indulni az új tanévben.
Így az iskola léte forgott kockán, ezért gyors beavatkozásra volt szükség.
Egyetértettek abban, hogy a város léte nem képzelhető el szakképző iskola nélkül. 
Ezekben a napokban a Parlament Oktatási Bizottságának elnöke, Dúró Dóra is
látogatást tett az iskolában, s felszólalásával ő is kiállt a szakképzésért. Első körben 
úgy tűnt, sikerült megoldást találni, hisz Szauer úr biztosította a jelenlévőket, hogy 
az iskola megkapja a szükséges kvótákat. Közben az iskola kapott egy elutasító
levelet, ekkor ő Dúró Dóra elnök asszonyhoz fordult. Tudomása szerint Császár 
László képviselő úr is mozgósította azokat az erőket, melyeket tudott, s így 

rendeződött a helyzet, s a város iskoláját kár nem érte. Úgy gondolja, nincs vita 
közöttük abban, hogy Tapolcán szükség van egy ilyen intézményre, s ha ez az
intézmény veszélybe kerül, akkor a városi lét, a városi miliő is veszélybe kerül. Ezért 
követtek el mindent, hogy segítsenek az intézménynek. Ezúton is köszöni mindenki
segítségét, aki szerepet vállalt ebben az ügyben, példaértékű volt ez a gyors és 
hatékony összefogás.
Március 9. napján Vancsúra Miklóst, a Magyar Fürdőszövetség elnökét látta 
vendégül a célból, hogy áttekintsék a strandberuházást, hiszen az ország talán
legnagyobb szaktekintélye fürdő- és strandépítés területén. Felajánlotta segítségét, 
hogy szakértői szemmel segíteni fogja a beruházás megvalósítását. E célból 
rendelkezésére bocsátott néhány tervdokumentációt. A közeljövőben egy 
megbeszélés keretében elmondja majd az elképzeléseit.
S végül a UPC képviselői megkeresték a várost, hogy szeretnének hálózatot kiépíteni. 
Mivel légkábeles megoldást szeretnének megvalósítani, melybe nem kötelező a 
városnak beleegyezni, kérte a cég képviselőjétől, hogy a város számára kedvező 
ajánlattal álljanak elő, hiszen itt ők üzleti tevékenységet kívánnak folytatni.  
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Lévai József képviselő: Köszöni a tájékoztatást. A szakképzéssel kapcsolatban
elmondja, hogy az elmúlt hetekben olyan információt kapott, hogy készülőben van 
egy jogszabály, mely leírja, hogy milyen feltételeket kell egy településnek teljesítenie,
hogy városi rangot kapjon. Ezek között olyan paraméter is szerepel, miszerint a
településnek kell, hogy legyen középfokú oktatási intézménye, valamint az
úszásoktatás feltételeinek is adottnak kell lennie. Mindez előremutató a jövőbeni 
elképzelésekkel kapcsolatban.

Bakos György képviselő: Február 23. napján Takács Károllyal folytatott tárgyalásról
kér bővebb információt.  

Dobó Zoltán polgármester: Takács Károly egy ingatlanforgalmazó cégnél dolgozik, s
munkája során találkozik orosz személyekkel. Néhány tanáccsal látta el azt illetően, 
hogy hogyan lehetne vonzóbbá tenni a keleti magánszemélyek számára Tapolca
városát és környezetét.

Császár László képviselő: Alpolgármester úr, Lévai képviselő úr és jómaga részt 
vettek néhány tárgyaláson, mely a CT ügyével foglalkozott. Kérdezi, hol tart most ez

a dolog, mert az elmúlt néhány hónapban tudomása szerint semmiféle előrelépés 
nem történt.

Rig Lajos alpolgármester: Köszöni a kérdést, s örül annak, hogy képviselő társa is 
szem előtt tartja ezt a dolgot, hiszen ez az egész város érdeke. Havi kapcsolatot tart 
fenn az érintett személlyel. Jelen pillanatban beruházás van folyamatban a kórház
területén, s mindaddig, amíg az épületek olyan állapotban nem lesznek, hogy oda CT
helyezhető, illetve amíg a kormány és a fenntartó – GYEMSZI - akarata nem változik, 
addig a CT a kórház területén nem működtethető. Nagy ellenállásba ütköztek mind a 
kórház vezetősége, mind a GYEMSZI részéről. A vállalkozóval ugyanakkor az OEP 
kötne finanszírozási szerződést. Úgy gondolja, ha a kórház keretein belül nem lehet 
ezt megoldani, más lehetőséget kell keresni pl. a jelenlegi ápolási osztály területén, 
mely önkormányzati tulajdon és rendelkezik egy blokkműtővel, ahol ez az 
elképzelés megvalósítható. Nem kerülne nagyobb összegű önkormányzati pénzbe, a 
lakossági érdek, melyet kiszolgálna jelentősebb. Ezt a jövőben is szem előtt kell 
tartani, s lehetőséget kell teremetni, hogy ez a szolgáltatás elérhetővé váljon. Zombor 
Gábor államtitkár is elmondta a kampány során, hogy szüksége van a kórháznak
aktív ellátásra. Ő pedig úgy gondolja, hogy az aktív ellátás szerves része a képalkotó 
diagnosztika felső része, ez a CT. A tárgyalások a jövőben is folyatódnak, s bízik 
abban, hogy valamennyi képviselő-társa álláspontja megegyezik, miszerint a 
térségnek biztonságosan ellátottnak kell lennie.

Császár László képviselő: Jelen volt államtitkár úr sajtótájékoztatóján, melyen ez a
bejelentés elhangzott. Sok minden szóba került, de CT nem. Arról, hogy az OEP
befogadta ezt a finanszírozást, nincs információja, ugyanakkor az alapja az egésznek,
hogy van-e finanszírozása. Államtitkár úr tavaly a kórház alapkőletételénél is 
elmondta, amennyiben elkészülnek a folyamatban lévő beruházások, akkor lehet 
vizsgálni, hogy milyen ellátásokat lehet megvalósítani a térségben. Elmondta, hogy a
megye jobban jár ebben a struktúra átalakításban, hiszen 1,2 milliárd Ft-tal magasabb
finanszírozás jut lakosságszám arányosan, mint a korábbi időszakban. A 
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konszolidáció után, melynek első állomása Tapolca lesz, hiszen március 31. napjáig 
megtörténik a kórház adósságállományának a konszolidációja, egy olyan struktúra
tud felállni, mely hosszú távra működőképessé teszi a tapolcai kórházat.  

Rig Lajos alpolgármester: Ő maga is részt vett a sajtótájékoztatón, bár sajnálattal 
vette tudomásul, hogy államtitkár úr sem a város vezetését, sem a helyi médiát nem
hívta meg erre a fontos eseményre. Lehet, hogy csak megfeledkeztek róla, de ő 
Tapolca város borával köszöntötte államtitkár urat. Kérdést szeretett volna feltenni a
kamerák előtt, ezt nem tehette meg. Személyesen három kérdésére nem tudott 
megnyugtató választ adni. Ezek közül az egyik a mátrix jelleg, hogy ez egy vagy tíz
ágy, hiszen nem mindegy, hogy ez a rendszer hogyan működik. Nagyon sok olyan 
kórház volt az elmúlt években, mely mátrix rendszerben működött, finanszírozása 
nem volt megoldott. Ő mindig és ez után is azt mondja, hogy a kórház léte nem az 
egy napos sebészet, hanem a sebészeti osztály. Szerinte ez a cél, s ez a város
lakosságának az érdeke és a kérése.

Sólyom Károly képviselő: A kórház ügyében zavart helyzetet lát. Örül annak, ha
megvalósul az aktív ágyak bármilyen rendszerű visszaállítása. Ugyanakkor a tegnapi 
Naplóban azt olvasta, hogy ez az egész hazugság, és ezt a Jobbik közleménye adta ki.
Ezek alapján, ha a Jobbik úgy látja, hogy ez csak egy választási fogás, kérdezi,
képviselő társa mire feltételezi, hogy ő ezt választási siker esetén el tudja rendezni. 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselő úrnak válaszolva, az első kérdés, hogy hogyan 
kerültek el Tapolcáról az aktív ágyak, s ki lépett annak érdekében, hogy ez ne
történjen meg, Tapolca város lakosságának megmaradjon az aktív ellátás, a sebészet
és a belgyógyászat. Ennél jelenleg nincs fontosabb kérdés. Javasolja, hogy e témában
külön üljön össze a testület egy alkalommal, ahol mindenki elmondhatja véleményét,
sérelmeit, panaszait.
A másik, nem tudja feldolgozni, hogy Tapolca város vezetését nem hívják meg egy
olyan sajtótájékoztatóra, amely mindenkit érint. Az, hogy miért nincsen sebészet és
belgyógyászat a frakcióülésen meg lehet beszélni.

Rig Lajos alpolgármester: A Napló cikket nem olvasta. Ha a Dél Magyar, mely
szintén a Pannon Lapok Társasága által megjelentetett napilap, 2014. júliusi számát
elolvassa képviselő úr, tartalmaz a Szentesi kórházról egy cikket. A kórháznak 3,3 
milliárd Ft-os beruházást ígértek a választás előtt, ez nyertes választás után 600 millió 
Ft-ra csökkent, amelyből a teljes beruházást, a műtőblokk, az intenzív osztály, a 
belgyógyászat, és a sebészet rekonstrukcióját nem tudták megoldani. Úgy gondolja,
2,5 évig nem érdekelt senkit a tapolcai kórház sorsa, az itt élő betegek, s most 
kampányidőszakban hirtelen mindent vissza lehet állítani. Örülne annak, ha három 
havonta lenne időközi választás, mert felélénkülne a gazdaság, az egészségügy és a 
turizmus. Itt már 2,5 éve úgy van a kórház, ahogy, csak a krónikus és rehabilitációs
ellátás működik. Továbbá nem most indul el a tüdő rehabilitáció és az egy napos 
sebészet, hiszen az már 2010 óta működik. De az csak akkor működik jól, ha mögötte 
aktív ellátás van. Tudja, hiszen ebben dolgozott.

Bakos György képviselő elhagyja a termet, a Képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját. 
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Lévai József képviselő: Nem akart hozzászólni ehhez a témához, mert érezte, hogy
választási hangulatot fog gerjeszteni. Azonban, ha már így alakultak a dolgok,
néhány gondolatot szeretne mondani. Az említett sajtótájékoztatónak volt egy
érdekessége mégpedig, hogy újra bejelentették azt a beruházást, amit lassan már be
kellene fejezni. Úgy gondolja, annak is oka van, hogy miért a tapolcai kórház az első 
az adósságrendezésben. Valamint nem először fordul elő, hogy Tapolca város 
vezetését a jelenlegi kormányzat mellőzi, amikor várost érintő kérdésekben tartanak 
sajtótájékoztatót vagy rendezvényt. Polgármester úrhoz hasonlóan ezt ő is sérelmezi, 
hiszen ha ténylegesen tenni akarnak egy településen, akkor a város vezetőségével 
történő együttműködés elengedhetetlen. Továbbá azért is érdekes az a 
sajtótájékoztató, mert április 1. napjától struktúraváltásnak kellett volna történnie, s
Veszprém megye azok közé tartozik, ahol a kórházak nem tudtak egymás között
megegyezni. Azt gondolja, hogy az eredeti felajánlásban is szerepelhettek volna
mindazok a megfogalmazások, amelyek most elhangzottak. Ennek ellenére bízik
abban, hogy ez nem csak egy választási fogás, hanem valós szándék áll mögötte. De
a körülmények számára is kétségessé teszik a bejelentés komolyságát.

Császár László képviselő: A sajtóval kapcsolatban elmondja, hogy képviselői jelen 
voltak a tájékoztatón.

Dobó Zoltán képviselő: Igen, mert vezetői utasítást kaptak. 

Császár László képviselő: Tudja, hogy a sajtóközlemény több helyen megjelent.
Ezért csodálkozik azon, hogy a helybeliek erről nem értesültek, de a lényeg, hogy a 
tapolcai média jelen volt és tudósított róla.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

28/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzati rendelet módosítása azért szükséges,
mert április 1. napjáig meg kell állapítani a személyes gondoskodást nyújtó szociális-
és gyermekvédelmi ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat, illetve a 
szolgáltatás önköltségét. A városban a következő személyes gondoskodást nyújtó 
szolgáltatások érhetők el a lakosság számára: étkezés, házi segítségnyújtás, 
hajléktalan személyek átmeneti szállása, az idősek nappali ellátása, családsegítés, 
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valamint bölcsődei gondoskodás és bölcsődei étkeztetés. Ezek térítési díjairól szól az 
önkormányzati rendelt módosítása. A házi segítségnyújtás, a családsegítés, a
bölcsődei gondozás térítésmentes a városban. Egyetlen esetben került sor 
díjkompenzációra, a kiszállított élelmezés tekintetében a kiszállítás díja adagonként
22,- Ft-tal emelkedett. Egyébként változatlan térítési díjak szerepelnek a rendeletben.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Bakos György képviselő visszaérkezik, a Képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

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

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

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

7/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.)

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és 7/2015. (III.30.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3) A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: A gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló
önkormányzati rendeletet is módosítani kell. Az előterjesztéshez módosító javaslat is 
tartozik, mely szerint a 1. számú melléklet C oszlopának megnevezése
„Nyersanyagköltség rezsivel” szövegrészre módosuljon. A térítési díjak tekintetében
emelés nem történik.
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Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a
módosítással egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot az ülésen elhangzott módosítással egyhangú szavazati aránnyal
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Kozma Henrik képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a módosítással
egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a módosítással
képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja. 

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

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

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

8/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

módosításáról szóló rendelet-tervezetet azzal a
módosítással, hogy a rendelet-tervezet melléklete C
oszlopának megnevezése „Nyersanyagköltség
rezsivel” szövegrészre módosul, elfogadja és 8/2015.
(III.30.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4) Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 32/2009. (XII.21.) Kt. rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tisztelettel és szeretettel köszönti a testületi ülésen dr.
Szabó Gabriellát. Öröm és megnyugvás mindenki számára, hogy Tapolcán fiatal és
agilis gyermekorvost köszönthetnek. Megnyugtató, hogy megfelelő számú 
gyermekorvos rendelkezésre áll, így ellátott Tapolcán az 1955 fő 18 év alatti gyermek.  
Tapolcán négy gyermekorvosi körzet volt, de a népességfogyás miatt ezt felül kellett
vizsgálni. Igyekeztek úgy kialakítani a körzeteket, hogy minden doktornőhöz 
legalább 600 gyermek tartozzon, hiszen az OEP csak akkor köt az orvosokkal
finanszírozási szerződést, ha az ellátottak száma eléri a 600 főt. A körzetek az érintett 
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doktornőkkel történt egyeztetések alapján kerültek kialakításra. Az 1. számú körzet 
Dorner doktornőé, melyhez 654 fő gyermek tartozik, a 2. számú körzet Szabó 
doktornőé, 663 fővel, a 3. számú körzetben Sövényházi doktornőnél 633 a gyermekek 
száma, s a diszeli vegyes körzetben 144 fő ellátása biztosított. A rendeletben az 
utcanevek is aktualizálásra kerültek.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

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

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

9/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 9/2015. (III.30.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

29/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az új
gyermekorvosi körzetek kialakítása folytán szükséges
intézkedéseket, bejelentéseket megtegye, és a város házi
gyermekorvosaival az új körzetek adatait tartalmazó
feladatellátási szerződéseket aláírja. 

5) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 35/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet 
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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Dobó Zoltán polgármester: A képviselő-testület 2013. április 26. napján döntést 
hozott a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek 
átnevezésével kapcsolatban. A védőnői körzeteknél is aktualizálni kellett az 
utcaneveket.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

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

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

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

10/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
védőnői körzetek kialakításáról szóló 35/2012. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és 10/2015. (III.30.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

6) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 
13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Ehhez az előterjesztéshez érkezett egy módosító javaslat, 
mely szerint a rendelet 4. §-a a következő bekezdéssel egészüljön  ki: „A bérlet 
kiállítási díját az üzemeltető határozza meg.” 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a
módosítással egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén hangzott
el a módosító javaslat, melyet egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasol a
képviselő-testületnek. 

Kozma Henrik képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a módosítással
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a módosító
javaslattal egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

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

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

11/2015. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) 
önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a
rendelet-tervezet 4. és 5. §-a helyébe a következő 
szöveg lép:
4. § Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 9. 
§-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
„(7) A bérlet kiállítási díját az üzemeltető határozza meg.”

5. § Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.”

elfogadja és 11/2015. (III.30.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

7) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés mellékletét képezi az önkormányzat 
2015. évi közbeszerzési tervére vonatkozó javaslat. A tervezett közbeszerzések között
szerepel egy árubeszerzés, egy építési beruházás, és egy szolgáltatás-megrendelés.
Az építési beruházás egy folyamatban lévő beruházás, mely tartalmi változtatásokra 
szorult, mert az ellenőrző hatóság kifogásolt néhány beépített elemet.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
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Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

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

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

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

30/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. évi tervekről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Minorics Tamást, a Tourinform Iroda vezetőjét. 
Úgy gondolja a Tourinfom Iroda működtetése a legfontosabb kérdés, ha 
városmarketingről van szó. Az is nyilvánvaló, hogy a költségvetést bizonyos 
korlátok között kell tartani, hiszen a város marketingjére bármennyi pénzt el lehetne
költeni.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Lévai József képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

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

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén néhány,
nem konkrétan a beszámolóhoz kapcsolódó, de az idegenforgalmat nagymértékben
érintő kérdés merült fel. Orbán Tibor vetette fel a ma már 90 éves elhanyagolt 
Víztorony megmentésének szükségességét. Kérte, hogy készíttessen a város egy
állapot-felmérést, melyhez egy csekély összeggel az alapítvány is hozzájárulna.
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Ugyancsak ő vetette fel az Ady E. u. 6/2. és a Fő tér közötti lejáró rendezetlenségét. 
Igaz, azok az utak magántulajdonban vannak, ennek ellenére lépéseket kellene tenni
a helyzet megoldása érdekében.
Harmadrészt a városba vezető utak rendbe tételét emelte ki elnök úr, hiszen ott egyre 
több az illegálisan lerakott szemét.

Kozma Henrik képviselő: 1998. évben került aláírásra a szerződés a Magyar 
Turizmus Zrt.-vel névhasználatra. A tapolcai Tourinform Irodának főkét a Tapolcai 
medencében, egészen Nagyvázsonyig, illetve Balatonedericsig kell ellátnia marketing
feladatokat. Javasolta bizottsági ülésen, hogy az érintett településekkel fel kellene
venni a kapcsolatot, hogy az iroda támogatásában nagyobb mértékben vállaljanak
szerepet.
Sólyom Károly képviselő által elmondottakhoz szeretné hozzáfűzni, hogy a Viszló 
parkoló nem önkormányzati, hanem honvédségi terület. A megoldás valószínű az 
lenne, ha a város vezetése felkeresné a Honvédség illetékes vezetőjét, s felkérné, hogy 
a területüket vagy zárja le vagy rendszeresen tisztíttassa.

Lévai József képviselő: Az előterjesztés tartalmazza, hogy milyen humán 
erőforrásokkal működik az iroda. Kérdezi, ezzel a létszámmal tudja-e biztosítani az 
iroda a folyamatos működést. Másrészt a kiadványokkal kapcsolatban is tartalmaz 
megállapításokat a beszámoló. Azonos címmel két kiadvány is szerepel az
előterjesztésben. Úgy tudja, hogy tavaly elkészült ennek az új változata. Kérdezi, 
mindkettő forgalomban van-e, esetleg át lehet-e térni az új kiadványra, s elégséges 
számban állnak-e rendelkezésre. Az orosz magánszemélyek körzetben való
megjelenéséből milyen hasznot tud a közösség magának kovácsolni. Ehhez 
kapcsolódóan az orosz turisták városban való jelenléte, és kiszolgálása mennyire
biztosított az irodában.

Minorics Tamás Tourinform Iroda vezetője: A létszámmal évek óta küzdenek.
Jelenleg másfél fővel látják el a feladatokat. Ő főállásban, illetve egy munkatárs heti 

20 órában dolgozik. Nyáron, főszezonban van egy kisegítő munkatárs, akkor hárman 
vannak. Ez szükséges is, hiszen a beszámolóban leírta, a szezonalitás meghatározó. A
tavalyi év, ahogy a számokból is látszik, kiemelkedő volt. A szezonalitáson belül az 
időjárástól nagymértékben függ a tapolcai látogatottság. Ez a tavalyi évben 
tapasztalható is volt, hiszen itt kötöttek ki azok a vendégek, akik Balatonon kívüli
látnivalókat szerettek volna megtekinteni.
A kiadványokkal kapcsolatban elmondja, hogy az írott reklámanyag még mindig
elég fontos, a Tourinform Iroda egy régiós turisztikai szolgáltató iroda. Valóban
Tapolcának, Kozma képviselő úr által elmondottak szerint elég nagy körzetet kell 
kiszolgálnia, s az megvalósíthatatlan, hogy az egész térséget reklámanyaggal lássa el
a tapolcai iroda. Ezért főként a Tapolcai medence van előtérben, ezért a kiadvány 
címe Barangolás a Tapolcai-medencében. Ez a kiadvány már 20 éve minden évben
megjelenik, s próbálnak mindig újítani. A kiadvány formátuma tavaly újult meg,
amikor Tapolca város önkormányzata tulajdonjogot szerzett a Bakony Balaton
Turisztikai Desztinációs Menedzsmentben. Sokat segítettek, többek között az új
kiadvány arculatának megtervezésében.
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Buzás Gyula képviselő elhagyja a termet, a Képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját. 

Ez a kiadvány szinte egyedülállóan kilenc nyelvre van lefordítva, s hat nyelven
jelenik meg (orosz, olasz, francia, magyar, német, angol), ezen kívül finn, szlovák,
spanyol nyelven létezik még. Mivel a nyári látogató számot a rendelkezésre álló
kiadványszámokkal nem lehetett kielégíteni, egy egyszerű nyomtatóval próbálták 
kiegészíteni. Ezen kívül létezik még egy kiadvány, a Tapolcai látnivalók, mely éppen
a tegnapi nap folyamán fogyott el. A kiadványokból minden évben néhány ezer
darab elfogy. Természetesen ezt nemcsak a Tapolcára látogató vendégek viszik, a
közel 150 turinform irodából sokan igényelnek kiadványt.
Két olyan réteg van a városban, akik a saját nyelvükön kívül más nyelvet nem
beszélnek, a csehek és az oroszok. Az irodában beszélt nyelvek a magyar, német és
az angol, a kolléga beszél oroszul és spanyolul. A szlovákokkal és a csehekkel csak a
kiadványokon keresztül tudnak kommunikálni.

Sólyom Károly képviselő: Bizottsági ülésen felvetődött, hogy célszerű volna a város 
vezetésének – sajnos ismeri a korábbi évek hozzáállását is – a környező települések 
vezetőivel való kapcsolat felvétele, hogy valamilyen mértékben támogassák az 
irodát, mely, mint elhangzott nemcsak Tapolcát képviseli. Bele kellene venni a
Balaton Felvidéki Nemzeti Park, valamint a Pelion vezetőségét is, hiszen ebből ők is 
profitálnak.

Buzás Gyula képviselő visszaérkezik, a Képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

Lévai József képviselő: Hévízről az ottani szállodák vendégköréből jelentős a 
Tapolcára áramlás a város látványosságainak megtekintése érdekében. Azt
tapasztalta, az orosz turisták körében Tapolca városa és nevezetességei ismertek. A
kiadványokkal kapcsolatban fontos, hogy az információk eljuthassanak azokra a
helyekre, ahonnét Tapolca látogatókat remélhet. A tegnapi nap folyamán az ITS
keretében tartott munkamegbeszélésen zajlott helyzetelemzés kapcsán az
idegenforgalom, mint a város kitörésének lehetősége fontos szerepet kapott. Itt is 
felmerültek azok a témák, melyek abba az irányba mutatnak, hogy egyrészt a város
ismertségét, másrészt a város turisztikai kínálatát bővíteni kellene. Ide beletartozhat 
egyébként a Víztorony kérdése is, tehát nem pusztán csak állagmegóvásban kellene
gondolkodni, hiszen az a város kötelessége, mivel a tulajdonát képezi, hanem

érdemes lenne elgondolkodni, hogy annak turisztikai hasznosítására milyen
lehetőségek vannak.  
A környező települések bevonásával kapcsolatban, szerinte a TDM szervezet lehet az 
a keret, amiből lehetne forrásokat bevonni. Ezzel kapcsolatban a tegnapi 
megbeszélésen elhangzott, hogy voltak próbálkozások, de jelen pillanatban úgy
tűnik, hogy a szereplők, akik ezen a piacon vannak nem elég erősek, hogy egy önálló 
TDM szervezetet tudjanak fenntartani. Lehet, hogy inkább attól a TDM szervezettől 
kellene forrásokat kapni, amelynek egyébként tagja Tapolca. De mindenképpen
szükséges további források bevonásán elgondolkodni, hiszen amit Tapolca városa a
költségvetéséből biztosítani tud, szinte csak a működési feltételek alapvető 
biztosítását teszi lehetővé.  
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Koppányi Ferenc képviselő: Szerinte szemléletváltásra lenne szükség e területen. A
nyomtatott sajtó helyett át kellene térni a digitálisra. Pl. Pécs városában ez már
nagyon jól működik, ahol rádiótelefonon egy applikáció letöltésével gyakorlatilag 
körbe tudja járni a várost a turista, így mindenről értesül, amire éppen kíváncsi, 
mindezt több nyelven. Lehet, hogy ennek a rendszernek a kialakítása kezdetben
költséges lenne, de a későbbiekben a fenntartása és az üzemeltetése lényegesen 
olcsóbb lenne, mint a papír alapú kiadványok, és több emberhez is eljutna.

Dobó Zoltán polgármester: Képviselő úr által felvetett ötletekkel kapcsolatban a 
tájékozódás már folyamatban van.

Lévai József képviselő: Folyamatban van Tapolca város honlapjának megújítása
kapcsán, hogy ilyen jellegű funkciókkal bővüljön. 

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

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

31/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Tourinform Iroda 2014. évi működésről és a 2015. évi 
tervekről szóló beszámolóját elfogadja. 

VEGYES ÜGYEK

1) Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működésének támogatása (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Császár László képviselő: Ahogy a testületi ülés elején jelezte, a Kormány felhívása
alapján szeretné, ha Tapolca városa is támogatná Aknaszlatinát. Nem új keletű 
dologról van szó, hiszen a kilencvenes évek közepétől fennáll a testvértelepülési 
kapcsolat Aknaszlatinával. Ez a kapcsolat Ács polgármester úr idején erősödött fel, 
amikor egy rádió felhívásban a Szent Anna Óvoda vezetője, Puliszka Éva segítséget 
kért nehéz anyagi helyzetükre hivatkozva. Ekkor támogatta először a város a 
települést. Azóta is minden évben vagy közvetlenül az önkormányzat, vagy
magánszemélyek, vállalkozások nyújtanak támogatást részükre. Ezért kéri, hogy a
város is támogassa 1.000.000,- Ft készpénzzel az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda
működését. Továbbá fel kell hívni a lakosság figyelmét is, hogy aki tudja 
lehetőségéhez mérten támogassa ezt a kezdeményezést, hiszen a híradásokból 
mindenki láthatja, hogy ott most nagy szükség van minden jellegű támogatásra. 

Dobó Zoltán polgármester: Tájékozódott ebben a kérdésben, s mivel a Jobbiknak
van Kárpátalján irodája javasolja, hogy 1.000.000,- Ft készpénzzel menjen ki a
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tapolcai képviselő-testület küldöttsége, s vásárolja meg azokat az eszközöket, 
élelmiszereket, ruházati cikkeket stb., amit az óvoda írásban kér. Szerinte a
segítségnyújtásnak ebben a helyzetben ez a leghatékonyabb módja, hiszen az
átutalással egy háború sújtotta országban adódhatnak problémák.

Császár László képviselő: Tájékoztatásként elmondja, hogy az óvoda mindig
elszámolt a támogatással, általában élelmiszert, tűzifát, szenet vásárolt.  

Sólyom Károly képviselő: Ennyire konkrétan nem határozná meg, hogy a város
küldöttsége ott vásárolja le az összeget, hiszen nem tudni, hogy ott milyen
áruviszonyok vannak. Lehet, amire szükség van, nem is kapható. A küldöttség az
adott körülmények között döntse el, hogy mi a legjobb megoldás,
Nem tudott képviselő társa ez irányú szándékáról, de a korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően Vörös Bélával, a Vállalkozók Egyesületének elnökével egyeztetéseket 
folytatott, s ezen a szálon is elindult a gyűjtés. Napi kapcsolatban van Puliszka 
Évával s tudja, hogy nemcsak a fizikai megélhetés, hanem az egyetlen magyar
nyelvű óvoda fennmaradása a tét. 

Kovács Melinda Tapolcai Városi Televízió munkatársa: Elmondja, hogy a Tamási
Áron Művelődési Központ szervezésében március 31. napján a Város Napját ünnepli 
Tapolca. Az ünnepség során, polgármester úrral történt előzetes egyeztetés alapján, 
egy urna kerül kihelyezésre, s ott is lehetőség lesz a Szent Anna Óvoda támogatására. 
A napokban telefonon beszélt Puliszka Évával, a Szent Anna Óvoda vezetőjével, aki 
részt vesz az ünnepségen, így egyeztetni lehet vele a pénz további sorsát.

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

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

32/2015. (III.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működésének 
támogatására 1.000.000,- azaz Egymillió Forint
készpénz támogatást biztosít a 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2015. (II.23.) önkormányzati
rendeletének Általános tartalék előirányzata terhére. 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Lévai József képviselő: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Gazdasági 
Bizottság saját hatáskörben tárgyalt az önkormányzat gazdasági társaságainál és az
intézményénél végzett belső ellenőrzésekről egy beszámolót, melyet egyhangúan 
elfogadott. Úgy gondolja, több olyan feladat is megfogalmazódott benne, melynek a
múltban meg kellett volna történnie, azonban elmaradt. Ez érinti a hivatalt, az
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önkormányzatot, valamint az ellenőrzött cégeket is. Reméli, hogy a következő belső 
ellenőrzés már nem fedezi fel ezeket a hiányosságokat.  

Ughy Jenőné jegyző kimegy a teremből. 

Kozma Henrik képviselő: A Szent István utcában lévő Idősek Klubjánál tapasztalta, 
hogy az alatta lévő épület csatornája a klub udvarára folyik. Az Alapellátási Intézet 
vezetőjétől szerette volna megkérdezni, hogy ez ügyben tudott-e valamit intézni.  
Jelezték irányába, hogy ugyanezen utca Déli elkerülő felőli csatlakozásánál volt 3 
darab kátyú, melynek javítása megtörtént. Azért említi, mert jó lenne, ha az újságban
vagy a médiában lehetőség lenne ezek jelzésére, s így hatékonyabban lehetne fellépni 
a kijavításuk érdekében.
A hóeltakarítási szerződés, mely 1996. évben készült, egyik mondata szerint a 
szerződés „egyelőre 2030-ig érvényes”. Szeretné kérdezni, mivel a téli időszak lejár, 
nem lenne-e célszerű egy új szerződést alkotni.  
A másik kérdése, a Martinovics utca és a Vastag János utca kereszteződésénél van 
egy telekhatár probléma, ennek kitűzése megtörtént-e, mert a lomis piac északi 
kijárója tudomása szerint törvénytelenül működik, hisz a tulajdonos csak az elkerülő 
útra kapott engedélyt a ki és beközlekedéshez.

Dobó Zoltán polgármester: Jegyző asszony írásban válaszol a jövő hét folyamán 
képviselő úr által feltett kérdésekre.  

Ughy Jenőné jegyző visszaérkezik a terembe. 

Császár László képviselő: A napokban hallotta alpolgármester úr egy interjúját a
Lánchíd rádióban. Elmondta, hogy a laktanya az elmúlt 12 évben került olyan rossz
állapotba, amiben van. Ez nem igaz, hiszen közel ilyen, vagy rosszabb állapotban
volt, amikor az előző városvezetés átvette. Továbbá elhangzott, hogy a 
munkahelyteremtés megindult a laktanyában, pályázat került benyújtásra Sümeg
testvértelepüléssel közösen, s júniusban indul a beruházás.
Kérdezi, hogy mikor, hogyan döntött erről a testület, hova nyújtotta be az 
önkormányzat a pályázatot.

Rig Lajos alpolgármester: Sümeg testvértelepüléssel közösen benyújtott,
folyamatban lévő pályázat, ez hangzott el a rádióban. 

Császár László képviselő: Igen, K.D.O.P. pályázatról beszélt alpolgármester úr, mely
szerinte már nincs is.

Rig Lajos alpolgármester: Forráselosztásokról volt szó, mivel a Fidesz képviselője 
azzal kampányol, hogy a térség csak abban az esetben kap forrást, illetve akkor a
legmegfelelőbb a forráslehívás, ha kormánypárti képviselő biztosítja. 

Császár László képviselő: Ő nem erről beszélt, hanem, hogy Sümeg városa 
Tapolcával közösen benyújtott egy pályázatot infrastruktúra fejlesztésre.
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Rig Lajos alpolgármester: Nem emlékszik, hogy ezt mondta.

Császár László képviselő: Bekapcsolja a felvételt.

Rig Lajos alpolgármester: Semmi akadálya.

Dobó Zoltán polgármester: Senki nem kapcsol be semmit, a vitát lezárja. A
képviselő-testületi ülés nem a kampányról szól. 

Császár László képviselő: Nem arról van szó. A korábbi testületet hozza olyan
helyzetbe alpolgármester úr, miszerint a korábbi vezetés nem tett semmit a fejlődés 
érdekében. Az elhangzottak alapján pedig jelenleg folyamatban van egy beruházás,
amiről képviselőként nem tud. Képviselő-társait kérdezi, hogy döntött-e a testület 
ilyen pályázat benyújtásáról.

Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja ennek a vitának nem ez a színtere, nem a
kampányról szól a testületi ülés. A sérelmeknek hangot lehet adni a médián
keresztül.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


