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

Ügyiratszám: 1/152-26/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június
19-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
Buzás Gyula
Császár László
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Igazoltan távol:  Bakos György  képviselő 

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, Kovácsné Ottó 
Krisztina térség- és településfejlesztési ügyintéző, Dénes Emil 
Adócsoport vezető, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, dr. 
Iker Viktória jegyzőkönyvvezető, 

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Szabóné Takács Mária iskolavédőnő, 
Szokoliné Kócs Ida Csobánc Népdalkör képviseletében, Pál
József nyugállományú zászlós, Rausz István Tapolcai
Rendőrkapitányság vezetője, Anda György Veszprém Megyei  
Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-helyettese, Székelyné 
Lájer Erzsébet Tapolcai rendőrkapitányság képviseletében, 
Ulrike Vollner Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
elnöke, Horváth Adrienne, Czene Éva Z.É. Műhely 
Városrendezési és Építészeti Kft. képviseletében, Csabina Zoltán
ITS konzorcium képviselője, Sárközi Szaniszló Dobó Lakótelep 
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Családjaiért Egyesület elnöke, Gebhardt Gyula Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Rédli Károly 
Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, Benczik Zsolt Járási 
Hivatalvezető, Décsey Sándor Wass Albert Könyvtár és Múzeum 
igazgatója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes. 
A napirend elfogadása előtt néhány kulturális és sporteredményt szeretne ismertetni, 
melyekre mélán büszke lehet a város. 2015. április 21. napján került megrendezésre a
XXVII. Megyei Lantos Magda Zongoraverseny, melyen Folly Bernát II. helyezést ért
el, felkészítő tanára Mózner Miklós, Sterk-Rajzó Luca szintén II. helyezett lett, 
felkészítő tanára Őri Jenő, Kiss Károly IV. helyezést ért el, felkészítő tanára Nagy 
Krisztina. Szívből gratulál az elért eredményekhez, és köszönetét fejezi ki a felkészítő 
tanárok részére is.
A Tapolcai Musical Színpad a 17 ország részvételével megrendezett 9. Nemzetközi
Játékokon a következő eredményeket érte el: Kocsis Kata népdal kategóriában arany, 
Kiss Károly musical kategóriában arany, Ihász Dominika, Gyöngyösi Dávid, Takács
Péter könnyűzene kategóriában arany, Juhász Judit könnyűzene kategóriában ezüst, 
Herczeg Réka musical kategóriában ezüst, Balogh Kata könnyűzene kategóriában 
bronz minősítést ért el. A táncosok mindegyike különdíjat kapott. Felkészítő tanáruk 
Halápiné Kálmán Katalin. Gratulál az elért eredményekhez.
A Tapolcai Küzdősport Akadémia Farkasok elnevezésű csoportjának is szép 
eredményei születtek. Geiger Máté magyar bajnok lett a 8 fordulós MMA
Bajnokságon 93 kg-os kategóriában. Németh Lajos Global Grappling Földharc
versenyen felnőtt kategóriában I. helyezést ért el Pápán, egyébként csak 18 éves. 
Ugyanezt a helyezést érte el Kecelen junior és felnőtt kategóriában. Szegedi Felícián 
szintén a keceli Global Grappling versenyen 70 kg-os kategóriában egy II. és egy III.
helyezést ért el. Nyírő Ádám ugyanezen a versenyen 80 kg-os kategóriában egy I. és 
két II. helyezést ért el. Gratulál a versenyzőknek és felkészítőiknek a gyönyörű 
eredményekhez.
A nyilvánosság előtt szeretné megköszönni néhány személy munkáját, 
tevékenységét, akik tevékenysége a helyi közösség életében jelentős, s akik már 
állami kitüntetésben is részesültek. Szabóné Takács Mária iskolavédőnőnek gratulál 
az állami elismeréshez, továbbiakban is sok sikert, jó egészséget kíván.

Szabóné Takács Mária iskolavédőnő emléklapot és egy csokor virágot vesz át Dobó Zoltán 
polgármestertől. 

Dobó Zoltán polgármester: A Csobánc Népdalkör számos eseményen képviseli
Tapolcát, mindenhol nagy sikereket elérve emeli azok színvonalát. Hajdúszoboszlón
is szép eredményeket ért el. Ez alkalomból szívből gratulál a Népdalkör valamennyi 
tagjának.

Szokoliné Kócs Ida emléklapot és egy csokor virágot vesz át Dobó Zoltán polgármestertől. 
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Dobó Zoltán polgármester: Gratulál Pál József nyugalmazott zászlósnak az állami
kitüntetéséhez, erőt, egészséget kíván neki. 

Pál József nyugalmazott zászlós emléklapot és egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán
polgármestertől. 

Dobó Zoltán polgármester: Szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy uniós forrás
segítségével napelemrendszer került kiépítésre a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola épületének tetején. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a
központi költségvetésből 35.537.107,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban 
részesült. A támogatás intenzitása 100 %.
Elmondja, rendőrkapitány úr elfoglaltságaira tekintettel kérte, megérkezésekor 
tárgyalja a testület „A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város 
közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést. Javasolja, hogy a képviselő 
testület ezzel a módosítással fogadja el a testületi ülés napirendjét.

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

89/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi 
pontokat azzal a módosítással tárgyalja, hogy „A Tapolcai
Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város 
közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést, a 
rendőrkapitány elfoglaltságára tekintettel a 9. napirendi 
pont helyett soron kívül, megérkezésekor tárgyalja.

NAPIREND

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

2) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek
kisebb módosítása testületi elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve
részesedésű gazdasági társaságok 2014. évi 
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gazdálkodásáról, valamint a 2015. évre vonatkozó
üzleti tervekről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)
államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási 
folyamata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

6) Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2015. évi
támogatásának igényléséhez szükséges
önkormányzati nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

7) Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli
szociális támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

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

9) A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca 
Város közbiztonságának helyzetéről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

10) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

11) Emléktábla elhelyezése Dr. Nádori László, Tapolca
Város Díszpolgára emlékére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

VEGYES ÜGYEK
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 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.
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Császár László képviselő: Lévai József alpolgármester tárgyalásai között többször
szerepel a stranddal kapcsolatos megbeszélés, erről szeretne bővebb információt 
hallani, valamint május 14-én a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
jelenlegi és új igazgatójával folytatott egyeztetésről, mellyel kapcsolatban elmondja, a 
közelmúltban olyan információ jutott el hozzá, hogy ott problémák jelentkeztek. A
tegnapi nap folyamán is jelezte az intézet megbízott igazgatója, hogy az atrocitások
az elmúlt időszakban folyamatosak. 

Lévai József alpolgármester: A stranddal kapcsolatban, ahogy a beszámolóban is
szerepel, több egyeztetésen vett részt. Ez nemcsak alpolgármesteri tisztségéből 
adódik, hiszen korábban polgármester úrtól kapott egy olyan megbízatást, hogy a
stranddal kapcsolatos különböző megbeszéléseken képviselje a képviselő-testületet. 
A beruházással kapcsolatban elmondja, a dolgok egy részéről mindenki tud, a 
közbeszerzés kiírásra került, eredmény született, szerződés aláírása február 5–én 
megtörtént, majd február 6-án módosítani kellett, s ebben a módosításban
elfogadásra került egy október 31-i befejezési határidő, ami az építkezést illeti. Ezzel 
biztosítva, hogy a jövő évi nyári szezonra a strand fogadni tudja a vendégeket. A 
szerződés aláírása előtt és után is történtek megbeszélések, mert a beruházó, a 
Városgazdálkodási Kft, és a strand tervezésében részt vevő szakemberek is jelezték, 
hogy adott esetben egy más funkciójú nagymedencével a strand hatékonyabban és
jobban tudná szolgálni az itt élőket, s a működtetés gazdaságosabb lenne. Hosszú 
tárgyalások folytak az új medence kialakításáról, s úgy gondolja sikerült másfél
hónap alatt eljutni a megoldáshoz. A beruházásokban tapasztalható késés annak
tudható be, hogy a kivitelező jelezte, mindaddig, amíg a nagymedence, mint az egyik 
legfontosabb eleme ennek a beruházásnak, építése nem kezdődhet el, addig ő az 
építési tevékenységet nem folytatja. A nagymedence végül május végére megkapta
az építési engedélyt, a közbeszerzési felhívás június 9-i dátummal közzétételre
került. Egyelőre meg kell várni, a Közbeszerzési Döntőbíróság tesz-e észrevételt a 
felhívással kapcsolatban, mely az eredeti felhívás módosítására irányult, mint ahogy
a tervek is a nagy medence kapcsán az eredeti terv módosítására irányuló tervek

voltak. Az idő, amit erre fordítottak, azért volt hosszú, mert a közbeszerzési 
szekértővel is egyeztetni kellett, hogy mindezt olyan keretek között lehessen tartani, 
hogy az a beruházást ne veszélyeztesse, hogy a közbeszerzést a jogszabályoknak
megfelelően le lehessen folytatni. Időközben megérkezett a vízjogi engedély a 
kútfelújításhoz, tehát július első felében neki lehet állni. Ez szerencsés körülmény, 
hiszen az építési tevékenységgel ugyanazt a munkaterületet használják, mely
egyszerűbb munkaszervezést fog eredményezni, hiszen a kút elengedhetetlen része a 
strand megbízható működésének. Tervek szerint július elejével elkezdődhet az 
építési beruházás is. Reméli, a strand az eredeti terveknek megfelelően a jövő év 
elején kinyithat, s szolgálhatja a tapolcai lakosok érdekeit. A nagymedence
áttervezésével kapcsolatban annyit még el kell mondani, korábban az úszásfunkció
volt a meghatározó, s még egyszer hangsúlyozza, részben a beruházó és működtető 
Városgazdálkodási Kft., részben a strandtervezésben, fejlesztésben jártas
szakemberek tanácsára inkább élménymedence funkcióra alakították át. Így is
biztosítja az úszás, a fitneszúszás és úszásoktatás feltételeit. A korábbi 25 m-es
medence, most 20 m-es, s a vízmélység is csökkentve lett 1,80 m-ről, 1,40 m-re, mely 
versenyúszásra alkalmatlan, de mozgásra, úszásra megfelel. Azzal, hogy válaszfallal
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el lett választva az úszórész és az élményfürdő, úgy gondolja, egy baleseti forrás 
került kiiktatásra. Bízik benne, a tapolcaiak szeretni fogják a strandot.
A második kérdésre válaszolva, amikor megkapta a megbízatást az alpolgármesteri
tisztség betöltésére, szinte az első kérdés mellyel találkozott, a július 1. napjával 
történő vezetőváltás kérdése volt az Alapellátásnál. Amit jelzetek neki megbízott 
igazgató asszony személyével s a gondozónővel kapcsolatban, azok túlnyúlnak azon 
a hatáskörön, amit akár képviselőként, akár önkormányzati tisztségviselőként 
kezelni tud. A találkozót fontosnak tartotta, hiszen egyrészt az igazgató asszonytól
kapott egy tájékoztatást arról, hogy miben látja a konfliktus forrását. Úgy gondolja,
ami emberileg elvárható tőle, megtette. Egyeztetést is folytatott a feladatot július 1. 
napjától ellátó igazgató asszonnyal, kérte a közreműködését is, hogy próbálja 
rendezni a munkahelyi feszültségeket. Meggyőződése, ezek a problémák nem az 
elmúlt egy hónapban keletkeztek, s ezt elmondta az érintetteknek is, de
értelemszerűen a vezetőváltás hozta ezeket felszínre. Mindkét személytől kérte, mint 
vezetők kezeljék ezt a problémát. Ez személyi döntéseket indokolt, információi 
szerint ezek a döntések meg is születtek. Városvezetőként úgy gondolja, nincs több 
hatáskörük polgármester úrral. Bízik benne, a vezetőváltás után ezek végérvényesen 
rendeződnek. Egyébként találkozott a kollektíva egy részével. Tőlük is kérte, 
emelkedjenek felül problémáikon, s értsék meg, a stabil munkahelyi légkör
megteremtése elengedhetetlen feltétele a közösség számára általuk végzett fontos
munka végzéséhez. Bármilyen segítségre szükségük lenne, szóljanak, de ő nem 
terjeszkedhet túl a rendelkezésre álló hatáskörökön.

Dobó Zoltán polgármester: Ismerve a konfliktust, úgy gondolja, ez elsősorban nem 
szakmai, hanem emberi jellegű, s éppen ezért nem kíván az önkormányzat ebbe 
mélyebben beavatkozni. Bízik abban, megoldódott a probléma, s az Alapellátásnál
zavartalanul folytatódhat a munka.

Sólyom Károly képviselő: Információi szerint sok változás nem történt. Tegnapi nap
folyamán tájékoztatta megbízott igazgató asszony, hogy ismét felkereste egy

kolléganője, aki fenyegető hangon beszélt vele, s ugyanazokat a problémákat hozta 
fel, mint a korábbi panaszos személyek. Ezt nem lehet lezárni annyival, hogy ez nem
szakmai kérdés, hiszen egy munkahelyhez nemcsak a szakmai, hanem a vezetői 
képesség, a munkaköri légkör és még sok minden hozzátartozik. Főleg egy ilyen 
szakmában, ahol a lelkekre kell hatni, nyugodt körülményeket kell biztosítani. Éppen
ezért kéri polgármester úrtól, hogy jogánál és felelősségénél fogva próbálja ezt a 
dolgot rendezni.

Dobó Zoltán polgármester: Szerinte már eddig is sokat foglalkozott ezzel a
kérdéssel. Jó pár napot szánt arra, hogy ezeket a munkahelyi összetűzéseket feltárja. 
Ezek alapján továbbra is azt állítja, s ez a meggyőződése, hogy ez nem szakmai 
eredetű vita, a politikától pedig messze áll. A vezetői kompetencia kérdése, hogy 
ezeket a konfliktusokat megoldja, s mennyiben úgy látja, hogy a rendelkezésre álló
eszközökkel ezt nem lehetséges, fordulhat végső soron a Munkaügyi Bírósághoz, 
amely polgári peres úton igazságot szolgáltat.
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Lévai József alpolgármester: Szerinte is vezetői kompetencia kérdése, vezetői 
szinten kell megoldani. Egyébként tegnapelőtt beszélt megbízott igazgató 
asszonnyal, s neki nem említette gondját. Egyéb megoldandó problémát felvetett,
melyről biztosította, arra megoldást fognak találni, mert az az önkormányzat 
hatásköre.

Marton József képviselő: Két olyan tárgyalásról kérdezi polgármester urat, melyet
két tapolcai oktatási intézmény vezetőjével folytatott, az egyik Rohály Jánossal a 
Nagyboldogasszony Római Katolikus Iskola igazgatójával, a másik Varga Tibornéval
a Batsányi János Gimnázium igazgatójával. Az előbbivel kapcsolatban kérdezi, 
felmerült-e az a városinak nevezhető legenda, mely szerint a katolikus iskola elég 
határozott kiválasztási módszereket alkalmaz a diákok felvétele során, egy elit iskola
irányába viszi el, mely egyik oldalon nem baj, de az egyház elveivel nem biztos, hogy
összhangban van. A gimnáziummal kapcsolatban pedig olyan információt hallott,
hogy felmerült a baptista egyház által történő átvétele. Erről volt-e szó, vagy ez egy 
későbbi tárgyalás kérdése, hisz mindannyiuk előtt ismert, hogy a gimnázium szerepe 
az újonnan elfogadott oktatási struktúrában elég labilis, főleg az olyan kisvárosok 
esetén, mint Tapolca. Egyúttal Lévai József alpolgármestertől kérdezi, dr. Varga 
Istvánnal folytatott tárgyalása alapján az orvosi ügyelet ellátása Tapolca
vonatkozásában megfelelő-e, mert a környező kistérségi polgármesterektől szerzett 
információ alapján ott elég nehezen áll össze az ügyeleti rend.

Dobó Zoltán polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy a gimnázium helyzete nem 
a legjobb. A városi ranghoz hozzátartozik, hogy a városnak legyen gimnáziuma. Úgy
gondolja, ezzel vallástól, pártállástól függetlenül mindenki egyetért. Az ő feladata, 
hogy mindent megtegyen a gimnázium megtartása érdekében. Igazgató asszonnyal
ezeket a lehetőségeket tekintette át, finanszírozásról, a gimnázium jövőjéről, az 
oktatás minőségéről volt szó.  Sok esetben találkozott környékbeli intézményeknél is 
azzal, hogy a túlélésre kell felkészülniük. Azt igyekeznek elérni, hogy jövőre és két 
év távlatában is meg lehessen óvni az intézményt. S minden segítséget elfogadnak a

megóvása érdekében. Egyébként a baptista egyház általi átvételről nem esett szó, de 
ő maga is hallott ilyen információkat. Úgy látja, a Széchenyi Szakképző Iskola 
esetében ez jól működik, tisztességesen tájékoztatja a várost és a városvezetést 
minden lépéséről, mindenhez engedélyt kér.  
A Nagyboldogasszony Iskola kiválasztási elveivel kapcsolatban segít képviselő 
úrnak összehozni egy találkozót az igazgató úrral, ahol ezt meg tudják vitatni, mert
neki nincsenek ilyen jellegű információi, s polgármesterként ebbe a folyamatba nem 
szólhat és nem is kíván beleszólni. Ez egy szakmai alapokon nyugvó döntés. Ő a 
megbeszélésen az eredményekről érdeklődött, s azok szépek, melyek örömmel 
töltötték el.

Marton József képviselő: Ezt a kérdést azért tette fel, mert így az fog történni, hogy
Tapolca állami intézményeiben túl sok lesz a problémás gyermek.

Dobó Zoltán polgármester: Úgy gondolja, a problémás gyermekek mennyisége
városi szintű probléma. Egyébként, ha egy intézmény vezetője arra törekszik, hogy 
intézményét felfelé emelje nívójában, eredményeiben, s a többiekkel versenyhelyzetet
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teremtve egy vonzóbb arculatot alakítson ki, ebben semmi kivetnivalót nem talál.
Úgy gondolja, ha valaki 8 órára szeretne iskolába járni, s ott tanulni szeretne, éppen
annyi joga van, mint annak, aki az iskolába rombolni, verekedni jár.

Lévai József alpolgármester: Képviselő társa kérdésére válaszolva a háziorvosi 
ügyelettel kapcsolatban elmondja, május végén kapta meg az önkormányzat
főigazgató asszony levelét, melyben jelezte a kistérség települései irányába, hogy 
június 31. napjával visszaadná az háziorvosi ügyelet működtetési feladatát. Ekkor 
elkezdődtek a tárgyalások. Külön szerződött a kórházzal Tapolca, Raposka és a 
Kistérségi Társulás. Ráadásul az ellátási szerződéseken is eltérő dátumok 
szerepelnek. Eredetileg Tapolcának egy korábbi, a kistérségnek egy későbbi határidő 
volt meghatározva. Tárgyalt főigazgató asszonnyal is és a kistérségi társulás ülésén is 
részt vett ez ügyben. Főigazgató asszony elfogadta a kistérség és ezzel együtt 
Tapolca azon kezdeményezését, hogy a feladatátvétel időpontja augusztus 31. legyen 
elfogadták, azzal a megkötéssel, hogy amennyiben a szükséges engedélyeket sikerül
korábban beszerezni, akkor az egy korábbi, előrehozott időpontra módosul. Most 
úgy látszik a határidő tartható. A kistérség el is kezdte az ezzel kapcsolatos feladatok 
végrehajtását. A döntés szerint hasonló működési struktúrában látnák el a háziorvosi 
ügyeleti feladatokat, mint ahogy ez korábban is történt, tehát intézményi kereteken
belül, de nem a tapolcai alapellátás veszi át a feladatellátást, hanem a kistérségi
társulás intézménye. Ott megtörtént az alapító okirat módosítása, megérkezett erre
vonatkozóan a működési engedély is, kiírásra került a feladatellátás vezetőének 
megbízására a pályázat. Az előzetes tárgyalások szerint Tapolca ehhez egy ellátási 
szerződés kötésével csatlakozna, mint ahogy ez jelenleg is működik. Az orvosi 
ügyelet ellátása kötelező önkormányzati feladat, erre mindenképpen megoldást kell 
találni. Azért e működtetési mód mellett döntött az önkormányzat, mert így volt 
leggyorsabban biztosítható a feladat megnyugtató ellátása. A képviselő-testület adott 
esetben dönthet arról is, hogy visszatér a kistérségbe, ha nem, így tudja ellátni a
feladatokat. A háziorvosokkal is történt egy egyeztetés kistérségi szinten, mely ezzel
a dologgal foglalkozott. A megjelent orvosok között nem látott semmiféle ellentétet.

A társulás arról biztosította a háziorvosokat, hogy a kórháznál már kialakított
működési keretek között gondolja ebben az évben mindenképpen a feladatellátást. A 
kistérség polgármesterei részéről felmerültek bizonyos igények, javaslatok, hogy ezt 
a szolgáltatási szintet milyen irányba kellene bővíteni pl. plusz autó visszaállítása, 
gyermekorvosi ügyelet biztosítása stb. Mindezek alapján úgy gondolja, megnyugtató
keretek között folynak a tárgyalások, sem az érintett lakosság, sem a
feladatellátásban részt vevők nem fogják észrevenni, hogy váltás történt.  

Koppányi Ferenc képviselő: Polgármester úr május 13-i repülőtérrel kapcsolatos 
megbeszéléséről szeretne több információt hallani.  

Dobó Zoltán polgármester: Összehívta a tapolcai civil szervezeteket, egyesületeket,
repülés iránt érdeklődő embereket, s kérte őket, hogy információikkal, 
tapasztalataikkal segítsenek világosabban látni a reptér üzemeltetésének
körülményeit, kilátásait. Gyakorlatilag egy eszmecsere történt. Igyekeztek
összehozni azokat, akik valamilyen módon akár a múltban, akár a jövőben 
érdekeltek voltak és érdekeltek lehetnek abban, hogy Tapolcán újra legyen repülés.
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Buzás Gyula képviselő: Lévai József alpolgármestert kérdezi a Corden Laborral
folytatott tárgyalásról.

Lévai József alpolgármester: A Corden Labor gazdasági igazgatójával két ízben
folytatott tárgyalásokat. Előzményként tudni kell, a kórház területén folyó beruházás 
részeként a régi labor épülete elbontásra került, s a labor áthelyezéséhez az
önkormányzat biztosított helyiséget a régi okmányiroda helyén. Ez mindenképen
csupán ideiglenes megoldásnak tekinthető, ezért szükséges gondolkodni a labor 
elhelyezésének végleges helyéről. Erre a volt ápolási osztály épülete lett kijelölve. 
Talán mindenki előtt ismert, itt pályázati források igénybevételével Egészségház 
kialakítása szerepel a tervek szerint, mely jól illeszkedik a kormányzati
elképzelésekhez. Egyébként ezzel kapcsolatban folytattak tárgyalásokat főigazgató 
asszonnyal is, hiszen az új beruházás is tartalmaz bizonyos minimális labor
funkciókat. A tárgyalásokra azért volt szükség, hogy világos legyen, milyen
elvárásai, követelményei vannak a labornak, hiszen még a nyári időszakban egy 
tervezői feladatot meg kellene fogalmazni, s elkezdeni a projekt részletes 
kidolgozását. Folytattak más szervezetek vezetőivel is tárgyalásokat, akiket ebben az 
épületben kívánnak elhelyezni, hogy minél konkrétabb és megalapozottabb legyen
az a tervezői feladat, ami kiadásra kerül. Ez azért fontos feladat, mert egyrészt ez 
Tapolca és környéke lakosságának számára fontos szolgáltatás, illetve a labor
működésének itteni biztosítása, egy elengedhetetlen eleme, hogy Tapolcán 
valamilyen szintű aktív ellátás visszatérjen. Miután ez egy fontos célnak, ezért fontos 
cél a Corden Labor működési feltételeinek biztosítása is.  

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke: A
testületi ülés bevezető szakaszában a diákok kiváló sport és kulturális sikereiről volt 
szó. Éppen ezért döbbentette meg, mi történik a gimnáziummal. Kéri a képviselő-
testülettől, kezelje kiemelten fontos ügyként a gimnázium helyzetét. Élete során volt 
szerencséje megismerni azokat a személyeket, akik kiváló tanárai voltak az
iskolának. Annak idején a legnagyobb probléma az iskola építése volt. A gimnázium

főiskolán, egyetemen továbbtanuló diákjainak felvételi aránya példamutató. Meg kell 
nézni, milyen az oktató, nevelő munka színvonala. A felsőoktatási intézményekbe 
felvételt nyert diákok aránya nagymértékben befolyásolja, hogy Tapolca és
környékéről ide iratkoznak-e be a továbbtanulni szándékozók. Az iskola 
színvonalának fenntartása a testület felelőssége. 

Dobó Zoltán polgármester: Egyetért a felvetéssel, s az igazgatóasszonnyal folytatott
tárgyalások nagy része arról szólt, milyen módon és hogyan tudna az önkormányzat
segíteni abban, hogy a gimnázium vonzóbb legyen a tanulni szándékozó diákok
számára. Pályázati források segítségével igyekszik az önkormányzat a tárgyi
feltételek javításával egy vonzóbb arculatot kialakítani, hiszen ez manapság
nagymértékben befolyásolja a diákok döntését. Mindent megtesznek a
gimnáziumért, hiszen anélkül a város nem létezhet.

Lévai József alpolgármester: A kéréssel kapcsolatban, mely szerint az önkormányzat
kezelje kiemelten a gimnázium, a középfokú oktatás kérdését elmondja, szerinte
azzal, hogy rendszeres kontaktusban van az intézményvezetőkkel, próbál mindig 
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naprakész lenni, s a szükséges beavatkozás esetén segítséget nyújtani, ennek eleget
tesz. Úgy gondolja, többen vannak a testület tagjai között, akik gyermekei ezen iskola
diákjai voltak, innen kerültek ki, s ma megállják a helyüket. Meggyőződése igazgató 
asszonnyal együtt, hogy Tapolca és környékének diákjai elegendő számban vannak, 
hogy a gimnáziumot két osztályos gimnáziumként fenn lehessen tartani. Arról is
meg van győződve, hogy a pedagóguskar annak a tudásnak a birtokában van, mely 
az eredményes munkához szükséges. El kell hinni, hogy a tapolcai gimnázium kiváló
alapot biztosít, hogy felkészítse a diákokat az életre. Nagyon fontos szerepe van
ebben az általános iskolai pedagógusoknak is, hisz amikor a továbbtanulásra hívják
fel a figyelmet, akkor a felhívásukban szerepelnie kell a tapolcai gimnáziumnak is,
mint egy potenciális és arra érdemes továbbtanulási lehetőség.  

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:

90/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2) A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának 
helyzetéről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a rendőrség képviselőit. Ahogy a testületi ülés 
elején kérte, következő napirendi pontként tárgyalja a testület a rendőrkapitányság 
beszámolóját. Rendőrkapitány urat kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni.  

Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: Köszöni a soron kívüliséget.
Bemutatja elöljáróját, Anda György rendőr alezredest, a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitányság vezetőjének helyettesét, valamint kolléganőjét Székelyné Lájer 
Erzsébet, rendőr főhadnagyot, aki a jegyzőkönyvet készíti, tekintettel arra, hogy a 
beszámoló után nyilvánvalóan lesz feladata a rendőrségnek a testület által feltett 
kérdések, javaslatok terén.
Köszönet mond Tapolca Város Önkormányzatának, hogy 2014. évben is támogatta a
rendőrség munkáját, mind elvi, mind anyagi téren. A kapott anyagi juttatást 
zömében túlórára fordította a rendőrkapitányság, a túlórák elsősorban a városi 
rendezvények közbiztonságának erősítését szolgálták. Az elmúlt évben a 
kapitányság a megyei szakirányítás, megyei vezetés, valamint a társszervek, a
bíróság, az ügyészség, részéről olyan megítélést kapott, mely a kollégák elismerésére, 
elégedettségére ad okot. Az évértékelőn, melyen polgármester úr is részt vett, 
ugyanakkor azon kritikák is megfogalmazásra kerültek, melyek az elmúlt éveket
érintették. Munkájukban is vannak problémák, megoldandó hiányosságok, melyeket



11

az évek alatt ki kell küszöbölni, annak érdekében, hogy ne csak az önkormányzat,
hanem a lakosság megelégedettségére is szolgáljon a tevékenységük. Ezeket a
szakmai feladatokat ő maga, valamint Veszprém megye rendőrfőkapitánya, dr. 
Töreki Sándor dandártábornok is meghatározta, figyelembe véve az önkormányzati,
lakossági jelzéseket. Az elmúlt évben, ha kizárólag a szakmai teljesítményt és
adatokat értékeli, a tapolcai rendőrség teljes illetékességi területén, mely 55 települést 
érint, csökkent a jogsértések előfordulási aránya. Csökkent a közlekedési balesetben 
megsérültek, elhunytak száma is. A felderítési eredményesség stagnált, de ha ezt és a
csökkenő jogsértéseket egybevetik, bizonyos szinten az is javult. Az elmúlt 5 éves 
statisztika rendelkezésre áll, s ezt áttekintve, a feljelentések, valamint a
szabálysértések, bűncselekmények elkövetésének száma jelentős csökkenést mutat. 
Ugyanakkor a beszámoló adatai nem adhatnak nyugalomra okot, hiszen nincs olyan
teljesítmény, mit ne lehetne tovább fokozni, nincs olyan tevékenység, mely nem lehet
jobb, még jobb vagy akár tökéletes is. Természetesen a tökéletesség irányába haladva
rengeteg munkára van szükség, és át is kell dimenzionálni néhány rendőri 
tevékenységet. Problémák léteznek és vannak a közbiztonság területén is, itt
Tapolcán is, azok a problémák azonban akár a társszervekkel, akár az
önkormányzattal, akár a lakossággal történő együttműködés útján orvosolhatók. 
Ezért kéri a képviselő-testületet, hogy mind a rendőrkapitányság, mind a társszervek 
munkáját, s ebben beleérti a polgárőrséget is, szíveskedjen támogatni.  

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a rendőrség eddig elvégzett eredményes 
munkáját. Tájékoztatásul elmondja, hogy a legtöbb egyeztetést kapitány úrral
folytatta, aki mind az operatív jellegű kérésekben, mind a stratégiai együttműködést 
illetően folyamatosan rendelkezésre áll, biztosítva a hatékony munkát. Bízik abban, 
hogy ez a jövőben is folytatódik, s ha lehetséges még tovább mélyül az 
együttműködés.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi 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 hozzászólása, véleménye, javaslata. 

Császár László képviselő: Köszöni kapitány úr beszámolóját. Úgy gondolja, a
korábbi tapasztalatoknak megfelelően tartalmas, jól összefoglalja a rendőrség 
tevékenységét. Az adatokat figyelembe véve évek óta egy fejlődő tendencia 
figyelhető meg, melyben nagy szerepe van az önkormányzatnak is. Továbbra is 
fontos a napi szintű kapcsolat a város vezetése és a rendőrség között. Elmondható, 
hogy Tapolca és térsége biztonságos területnek számít. A beszámoló elején szerepel
egy régi kép Tapolcáról. Azóta nagyon sok változás, fejlődés történt, egy frissebb 
képpel kellene legközelebb a beszámolót elkészíteni, ha egy kívülálló a kezébe veszi,
lássa, Tapolca egy gyönyörű kis város. Gratulál és további sok sikert kíván a 
rendőrség munkájához.  
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Dobó Zoltán polgármester: Mint minden fegyveres testület, így a rendőrség is 
hagyománytisztelő, ő ilyen szempontból értékelte ezt a képet.  

Marton József képviselő: A kiemelten kezelt bűncselekmények statisztikáját nézve, a 
lopások száma 468. Ez azt jelenti, hogy minden napra esik másfél lopás. Kérdezi,
létezik-e olyan statisztika, hogy ez a városra koncentrálódik-e, vagy eloszlik a
Balaton partja és a környező települések között. Meglepő volt számára a 
beszámolóban, hogy a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények száma 
megnőtt.  

Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: A vagyon elleni
bűncselekmények, s általában a jogsértések számát tekintve Tapolca szerencsés 
helyzetben van. Itt rendkívüli módon visszaestek a vagyon elleni bűncselekmények. 
Valószínű ez annak tulajdonítható, hogy az elkövetők azokat a területeket, melyek 
akár kamerával ellátottak, akár sűrűn lakottak, igyekeznek elkerülni. Elsősorban a 
kistelepülések irányába helyeződnek át az ilyen jellegű jogsértések, kiemelten Sümeg 
térségére. Idegenforgalmi szezonban, amikor a lakosság száma megsokszorozódik,
nagyobb a bűncselekmények előfordulási aránya. A gépjárművekkel kapcsolatos 
jogsértésekkel kapcsolatban elmondja, ez leginkább a Balaton térségét érinti. Az
elmúlt évben sikerült egy nagyobb csoportot elfogni, melynek eredményeként
teljesen megszűnt a területüket érintő gépjárműlopások száma. Történt ugyan pl. 
gépjármű önkényes elvétele, de az együttműködés eredményeként ezek zömében 
előkerültek, s nem mindig sérülten. A kármegtérülés nagyobb, mint a 
gépjárműlopások esetén. Ezekre a jogsértésekre a rendőrség megfelelően reagál, 
hiszen a felderítés kapcsán is komolyabb eszközök állnak rendelkezésre, illetve a
rendőri erők és eszközök átcsoportosítása jelentős segítséget nyújt. Elsődleges cél 
minden esetben a bűncselekmények megakadályozása. 

Marton József képviselő: Az elmúlt években többször előfordult, hogy a 
bűncselekmények nagyobb részét átutazók követték el. Ez most is jellemző, vagy 

inkább a helyiek?
Örül annak, hogy olyan állomány kezd kialakulni, mely kötődik Tapolcához. Több 
olyan diákja is van, aki itt végzi munkáját, s úgy tudja, sikerült is nekik álláshelyet
biztosítani. Mindez a felderítést is segíti, hisz ők helyi ismerettel, 
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek.

Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: Minden évben bizonyos
időszakonként az átutazó bűnözők valóban megjelennek. Erre egyrészt az eljárás alá 
vont személyek azonosítása után lehet következtetni, másrészt abból, ha nincs meg
az elkövető, mely nyilvánvalóan abból adódik, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő 
adatmennyiség. Fel kell arra készülni, hogy a megelőző, figyelemfelhívó tevékenység 
kapcsán mindenkihez eljussanak, annak érdekében, hogy az ilyen elkövetők 
jogsértéseit felszámolhassák vagy megakadályozhassák. Az átutazó bűnözők 
elsősorban az idősek sérelmére követnek el jogsértéseket, kihasználják 
figyelmetlenségüket, naivitásukat. Nem jellemző az átutazó bűnözőkre, hogy a 
vagyon elleni bűncselekményeken kívül más jellegűt elkövetnének. Nem helyhez 
kötöttek, rendkívül nehéz a felderítésük, elfogásuk. Ugyanakkor be tud számolni
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olyan esetről, hogy bűnözők az országon végighaladva itt kerültek elfogásra. 
Igyekeztek ezt a médiában is közétenni. Szeretné, ha ez mindennapos lenne, s a helyi
médiát is megkéri majd, hogy az ilyen jellegű elfogásokról tájékoztasson. Köszöni, 
amit képviselő úr is említett, hogy rendőreik kötődnek a városhoz. Valamennyi 
kolléga, aki itt teljesít szolgálatot nemcsak az itteni rendőrséggel, mint munkahellyel 
elégedett, hanem általában a várossal, a befogadással.

Sólyom Károly képviselő: A bűnmegelőzésnek, a bűnüldözésnek van egy harmadik 
szakasza, ez pedig a bíróság általi elbírálás. Számára úgy lenne teljes a kép, ha a
bíróságok visszajelzést szolgáltatnának az elbírált bűncselekményekről, az elbírálás 
hatékonyságáról, hisz ez valószínű a lakosság nagy részét érdekelné. Ez azonban 
csak jogszabályváltozás esetén lenne biztosítható.

Lévai József alpolgármester: Köszöni a beszámolót. Szeretné továbbítani a lakosság
jelzését, miszerint nagymértékben megnyugtatja őket a gyalogos jelenlét a 
közterületeken. Megyei Közgyűlési tagként hallhatta a tavalyi évben a főkapitányi 
beszámolót, mely kitért arra, hogy a főkapitányság területén milyen fejlesztések, 
munkakörülmények javítását célzó beruházások kerülnek megvalósításra, s ebben a
tapolcai rendőrkapitányság is nevesítve volt. Ezzel kapcsolatban kérdezi főkapitány 
helyettes úrtól, e tekintetben történtek-e előrelépések, születtek-e valamilyen 
eredmények.

Anda György Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitány-
helyettese: A tavalyi évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányság új épülete került a 
Megyei Rendőrkapitányság keretein belül átadásra. Ezen kívül a tavalyi évben 
elindult két kapitányság KEOP-os fejlesztési pályázata, mely most áll a megvalósítás
küszöbén, a pápai és a veszprémi rendőrkapitányság épülete. Múlt héten jelentette a 
gazdasági igazgató, hogy a pályázati lehetőséget tovább bővítik. A következő évben 
két kapitányságot igyekeznek bevonni a pályázati körbe, ezek a tapolcai és az ajkai
kapitányság. Az, hogy mindez sikerrel jár-e, a közös munka eredménye lesz. Kéri a
testület támogatását, ha szükséges anyagi eszközökkel járuljon hozzá, hogy e
fejlesztés megvalósulhasson.

Kozma Henrik alpolgármester: A beszámolóban is szerepel, a város két területen
segíti a közbiztonság javítását. Az egyik a kamerarendszer, melynek fontos szerepe
felvetődött Tapolcán egy közbiztonsági beszámolón, illetve a révfülöpi közbiztonsági 
fórumon, melyen térségi polgármesterek vettek részt. Szóba került a műszaki 
paraméterek fontossága, hiszen nem mindegy, hogy egy bűncselekmény 
elkövetéséről készült felvétel értékelhető, vagy értékelhetetlen. Ebben próbál az 
önkormányzat fejlesztéseket eszközölni. A másik terület a polgárőrség tevékenysége. 
A közelmúltban a tapolcai polgárőrség vezetőjével folytatott egy megbeszélést, s 
kérte, mondja el milyen igényekre, milyen technikai fejlesztésekre lenne szükségük.

Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: Polgármesterrel,
alpolgármesterekkel is egyeztettek az együttműködés két fontos pontjáról, a 
polgárőrség megfelelő támogatásának eléréséről, valamint a kamerarendszer 
fejlesztéséről. Ezzel kapcsoltban azt a feladatot kapta a város vezetésétől, készítsen 
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elő egy vázlatot, hogy a jelenlegi kamerák hol helyezkednek el, milyen 
paraméterekkel bírnak. Az átcsoportosításukra, kiegészítésükre is tesz javaslatot a
rendőrség. Kéri legyenek türelemmel, míg ez elkészül, s az alapján az anyagi 
források felmérése után meg lehet tenni a további fejlesztéseket.
A polgárőrséget támogatni, segíteni kell, mert ez az a szervezet, melynek tagjai 
önként, anyagi szolgáltatás nélkül a köz érdekét szolgáló tevékenységet végeznek.
Ezt kell, hogy megbecsülje a rendőrség, az önkormányzat, s a lakosság is. A 
polgárőrséggel történő együttműködés fejlesztése érdekében az önkormányzatnak, a 
rendőrségnek és a polgárőrségnek le kell ülnie, és megbeszélni mik az elvárások, 
mely területek fejlesztendők, s ez irányba előrelépni.  

Dobó Zoltán polgármester: A beszámolóhoz hozzátartozik az együttműködés 
legújabb eredménye. Jó kapcsolatot ápol a helyi katolikus egyház vezetésével és a
rendőrséggel is, s egy hármas együttműködés keretében sikerült megvalósítani, hogy 
a vasárnapi 10.30 órakor kezdődő mise befejezését megelőzően 5-6 percben az idősek 
sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére szolgáló anyagot adjon át a 
televízió közvetítésének segítségével az idősek részére a misén megjelenő rendőrségi 
szakember. Úgy gondolja, ez egy előremutató kezdeményezés, az egyház, a város és 
a rendőrség együttműködése egy bizonyos cél érdekében. Köszöni a rendőrség 
hozzáállását ehhez a kérdéshez.

Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: Polgármester úr közbenjárása
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az együttműködés megvalósuljon. Ez 
valóban egy előremutató lépés, s jó példa arra, hogy az együttműködést ki lehet 
terjeszteni a közbiztonság érdekében bármelyik irányba. Várja a javaslatokat egyéb
területen is.

Dobó Zoltán polgármester: Péter atya és Balázs atya azonnal segítséget nyújtottak,
felismerték az ebben rejlő lehetőségeket. Köszönet illeti őket is.  

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:

91/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI   HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tapolcai Rendőrkapitányság Tapolca város 
közbiztonságának helyzetéről a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja. 

Dobó Zoltán polgármester: Javasolja, hogy következő napirendi pontként a 
„Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról” című 
előterjesztést tárgyalja a testület, így Ulrike Vollner elnök asszony is folytathatja 
áldozatos munkáját.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

92/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI   HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon 
módosító indítványt, mely szerint a „Beszámoló az Assisi
Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról” című 
előterjesztést 10. napirendi pont helyett 3. napirendi 
pontként tárgyalja elfogadja.

3) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti elnök asszonyt. Kérdezi, kíván-e kiegészítést
fűzni a beszámolóhoz. 

Ulrike Vollner Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke: A
közbiztonság fenntartásához az állatmenhely valamennyi munkatársa is
nagymértékben hozzájárul. Kezdetben, kb. 15 évvel ezelőtt, számtalanszor falkákban 
kóboroltak a kora reggeli és késő esti órákban a harci kutyák az utcákon. Ez mára 
megszűnt. Jövőre lejár mind a gyepmesteri, mind a telepszerződés, így biztosan 
többet fog az önkormányzat képviselőivel találkozni, hiszen szükséges a további 
együttműködés érdekében.  

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a kiegészítést. 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. 

Koppányi Ferenc 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. 

Dobó Zoltán polgármester: Magánszemélyként, s a város polgármestereként is
köszönetét fejezi ki azért a sok éve tartó lelkiismeretes, áldozatos munkáért, melyet
az állatmenhely dolgozói végeznek. Nagyon kevés ember képes akár lelkileg, akár
fizikailag megtenni azt, amit ők hosszú évek óta megtesznek, ezért hála és köszönet 
illeti mindannyiukat.

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:
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93/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI   HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
„Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány
beszámolóját tudomásul veszi, Ulrike Vollner és
segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi ki. 

4) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Minden év elején elfogadja a testület az adott évre
vonatkozó költségvetését. Az év közben felmerülő feladatok miatt azonban 
módosítása válhat szükségessé. A módosításra jelen esetben a 2015. január 1-től 2015. 
május 31-ig beérkezett többletbevétel, és a kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások miatt kerül sor. Az előterjesztés a kiadási előirányzatok, saját 
hatáskörben történő módosításainak átvezetéseit, a képviselő-testületi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat módosításokat, valamint olyan képviselő-testületi döntések 
alapján történő módosításokat tartalmaz, melyeket a testület a korábbiakban már 
elfogadott, többek között az aknaszlatinai Szent Anna Óvodának szánt 1 millió Ft-
ról, a gyermekorvosi rendelő felújítására elkülönített összegről stb. van szó.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 1 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra. 

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 5 igen szavazattal és 4 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

94/2015. (VI.22.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
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kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet nem fogadja el.

Dobó Zoltán polgármester: Sajnálattal jelenti be, hogy a Fideszes képviselőcsoport a 
saját indítványait sem tudja költségvetési szinten támogatni, a biztosított egyeztetési
lehetőségek ellenére sem. 

5) Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek kisebb módosítása testületi
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Czene Éva ügyvezető igazgató asszonyt és 
Horváth Adrienne vezető tervezőt. 
A Helyi Építési Szabályzat kisebb módosítását a Cellcomp Kft. telephely bővítése 
céljából történő megkeresése, a Deák Ferenc utcában a lábas háznál lévő üzletek 
bővítése, a déli laktanyában szervizút kialakítása, valamint a legkisebb építési 
magasság szabályozásának törlése a szabályzatból indokolja.
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. 

Koppányi Ferenc 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 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:

95/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Településszerkezeti terve és leírásáról szóló
172/2005. (VI. 17.) Kt. számú határozatát módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16/2015. (VI.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint
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Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 13/2008.
(VI.30.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet–
tervezetet elfogadja, és 16/2015. (VI.23.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

6) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági 
társaságok 2014. évi gazdálkodásáról, valamint a 2015. évre vonatkozó üzleti
tervekről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek. 

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

Császár László képviselő: Összességében látszik, hogy a gazdasági társaságok jól
működnek, különösebb gond, probléma a beszámolók alapján nem látszik. A Média 
Kft. kapcsán merült fel kérdése, mert az előterjesztésben kicsit pontatlanul szerepelt, 
hogy a tavalyi évben a tulajdonos személyében következett be változás. A bizottsági
ülésen ennek pontosítása megtörtént, hiszen tavaly is és most is Tapolca Város
Önkormányzata a tulajdonos, a tulajdonos képviselőjének személyében történt 
változás. Annak ellenére, hogy a tavalyi évben a társaság jelentős tőkeinjekciót 
kapott, nem oldódtak meg véglegesen a gondok. A beszámolóból kitűnik, saját tőkéje 
kritikus szinten van, ami újabb intézkedést igényel. A saját tőkéje a 3 millió Ft-ot sem 
közelíti meg, mely ma egy Kft.-vel szemben minimum követelmény. A tervekből 
látszik, az idei évben jelentős bevételtöbbletet irányoztak elő, ami időarányosan még 
tartható is. De az általa említett probléma ezzel még nem oldódik meg. A számviteli
törvény szerint, ha egy éven túli a veszteséges gazdálkodás, haladéktalanul
cselekedni kell.

Buzás Gyula képviselő: A Tapolca Kft. beszámolójában szerepel „A városi piac
felújítása elengedhetetlenné vált, 2014-ben a tető renoválása és egyszeri vízelvezetés 
oldódott meg, további megoldások szükségesek, fejlesztendő terület.” Mi az 
elképzelés ezzel kapcsolatban? Erről szeretne bővebb felvilágosítást kérni.  

Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója: Ez a dolog nagyjából 10 éve
húzódik. Nyilvánosságon kívüli, de hivatalos fórumokon napirenden szerepel a piac
épületének sorsa, részben vagy egészben történő felújítása vagy egy teljesen új 
csarnok építése. Ahogy ez a taggyűlésen is elhangzott, már a SAPARD pályázatok 
idején felvetődött ennek kérdése, az akkori állapotokra tekintettel is. Azóta számos 
tulajdonosi törekvés volt a megújításra, ezek nagy része pályázati kiírás hiányában
meghiúsult. Ennek következtében az idő múlásával az épület állapota tovább 
romlott. A legutolsó beavatkozás 2014 őszén kezdődött, mely áthúzódott 2015 
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tavaszára. Ez a leginkább időjárási viszontagságoknak kitett csarnokrész tetőjének 
esővíz elleni védelme, egy egyszerű szigeteléssel. Az esővíz elvezetése még 
megoldásra vár, így a csatorna megépítése is elengedhetetlen. Ezt részben saját
erőből, részben kis összegű önkormányzati segítséggel, úgy gondolja meg lehet 
oldani még a nyár folyamán.  A taggyűlésen is jelezte, a tető szigetelése egy fontos és 
szükségszerű lépés volt, de továbbra is kérdés, mi legyen a csarnok épületével. El 
kell dönteni, felújítás részben vagy egészben, vagy egy korábbi elképzelés alapján
befektető bevonásával a jelenlegi épület elbontása, s egy teljesen új piaccsarnok 
létrehozása.

Dobó Zoltán polgármester: A Média Kft-vel kapcsolatban elmondja, képviselő társai 
előtt is ismert, a társaság finanszírozása nem megoldott. Hosszú távra visszatekintve 
úgy látja, megoldási alternatívák sem merültek fel. Megvizsgálták, milyen bevételi
lehetőségei vannak még a kft-nek, amiket eddig nem aknázott ki. A beszámolóból 
kitűnik, a következő években több bevétellel számol. Ez azért érdekes, mert Tapolca 
média piaca eddig elég egyoldalúan működött, hiszen a közszolgálatiságot Tapolca 
városa finanszírozta teljes egészében, de a hirdetési piacból nem kívánt részesedni.
Ezt az egyoldalúságot igyekeznek megfordítani, úgy, hogy egy hetente megjelenő 
újságot juttatnak el a lakossághoz, ami lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, hogy 
magukról információkat közöljenek. A bevételek jelentős része ebből származna. 
Természetesen ez egy próbaév, a cél a lehetőségek feltárása, pl. milyen bevételekkel 
lehet számolni, mekkora igény van rá, hogyan lehet a médiát Tapolcán is
profittermelő ágazattá, vagy legalább veszteség nélkülivé tenni. Ebben kéri mindenki 
együttműködését, hiszen közös érdek, hogy Tapolca ezáltal is gazdagodjon, a 
szolgáltatási minőség javuljon.  

Lévai József alpolgármester: Az alapítói gyűlésen ő képviselte polgármester urat, 
amikor a mérlegbeszámoló, és az idei évi üzleti tervek elfogadása megtörtént.
Császár László képviselőnek teljesen igaza van, a tavalyi év gazdálkodása indokolja 
az esetleges beavatkozás elkerülhetetlenségét. Talán erre csak később lesz szükség, 

hiszen az alapítói ülésen jelen lévő könyvvizsgáló észrevétel nélkül javasolta 
elfogadásra a mérlegbeszámolót, annak ellenére, hogy az elmúlt két év eredményei
elég negatívak, mindkét évben veszteségesen zárt a társaság. Az idei év üzleti
tervében olyan jellegű beavatkozásokat vélt felfedezni, hogy a cég gazdálkodása 
képes lesz pozitív irányba fordulni, s biztosított lesz a stabil működtetése. Ahogy 
polgármester úr is említette, a cél a tapolcai média hirdetői piacon történő 
megjelenítése. Úgy gondolja, mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtó, a
televízió, s reményei szerint a városi internetes felületek is nyújtanak olyan hirdetési
képességet, mely a vállalkozói körben túl azon, hogy gazdasági tevékenységüket
támogatja, megfelelő alapot nyújthat ahhoz is, hogy önkormányzati támogatások 
mellett a cég gazdaságosan tudjon működni. Az első félév adatait áttekintve 
érzékelhető változás, de az is, hogy vannak még gondok. A második félévben is 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a cég gazdálkodását, s készen kell állni egy
esetleges beavatkozásra. Reméli a jövő évben egy sokkal pozitívabb eredményről 
számolhat be a társaság a testületnek.
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Sólyom Károly képviselő: A Diák és Közétkeztető Kft-vel kapcsolatban lenne egy 
észrevétele a 2015. évi üzleti terv bemutatásával kapcsolatban. Az anyag is utal rá, és
egyébként közismert, hogy május 1. napjától újra a kórház szolgáltatójává vált a cég.
Ezzel kapcsolatban merült fel a tálcás étkeztetés bevezetésének szükségessége, amely
egyébként ma már egy ilyen jellegű intézménynél természetes igény. Ez azonban 
jelentős anyagi forrást igényel, jelen esetben több tízmillió Ft-os beruházásról van 
szó. Ismerve a cég anyagi lehetőségeit, nem valószínű, hogy ez könnyen 
megvalósítható likviditási probléma nélkül. Figyelembe véve azt a körülményt, s ha
ez változott elnézést kér, hogy a korábbi tervekben az szerepelt, a városi strandnál a
büfé üzemeltetését is ez a cég végzi, hiszen az bevételt eredményezne. A tervekben
ugyanakkor az szerepelt, hogy nemcsak az üzemeltetés, hanem a büfé berendezése
és  felszerelése is feladat, ahol ismét jelentkezni fog egy jelentős beruházási igény. A 
két évet együtt nézve, úgy gondolja, valamilyen beavatkozásra lesz szükség.

Dobó Zoltán polgármester: A kórház és a Közétkeztető Kft. két külön gazdasági 
szereplő. Tehát az önkormányzat cége akkor fog a kórháznak tálcás ellátást nyújtani, 
ha megéri neki.  Ha megéri, képviselő úr által elmondottakat figyelembe véve, akár 
pályázati forrásból, akár hitel igénybevételével kielégíti a felmerült igényeket. Tehát
elsődleges szempont a gazdaságosság kérdése. 

Sólyom Károly képviselő: Nem úgy értette, hogy ezt az önkormányzatnak kell
megoldani, hiszen az árban érvényesíteni lehet legalább az amortizáció költségeit,
azonban ezt továbbgondolva, ha az önkormányzatnak, vagy a cégnek már nem éri
meg, mert nincs megegyezés, kiesik a piacról, s valószínű a kórház más szolgáltatót 
fog keresni. Ilyen szempontból érdekes a 2015. év továbbgondolása.

Dobó Zoltán polgármester: Ez a piac akkor ér valamit, ha biztonságosan tud fizetni.
A Közétkeztető Kft. életében egyfajta stabilitást biztosított, hogy egy darabig nem 
kellett kiszolgálnia a kórház igényeit, mindenki tudja miért. Bízik abban, hogy új
lappal lehet kezdeni, s a jövőben nem ismétlődik meg a korábbihoz hasonló eset. A 

Kórház vezetősége is tett előrelépéseket annak érdekében, hogy ez így legyen.  

Lévai József alpolgármester: A standon lévő büfé Közétkeztető Kft. általi 
üzemeltetése továbbra is szerepel a tervek között. Mivel a strandmegnyitás átkerült a
jövő évre, így ügyvezető igazgatóval történt megegyezés alapján ennek a 
beruházásnak a megvalósítása a 2016-os gazdasági évet fogja terhelni.
Természetesen, mint jövőbeli feladattal számolni kell vele. A kórház részéről május 
hónapban kapott az önkormányzat megkeresést, melyben kétoldalú megbeszélést
kezdeményezett éppen a tálcás étkeztetéssel kapcsolatban. Kiderült, amikor a kórház
fejlesztése körvonalazódott, úgy lettek kialakítva a helyiségek, hogy a régebbi ún.
badellás ellátásnak már nem tesznek eleget. Eleve ez a korszerű étkeztetési forma 
épült be a tervekbe, csak erről az önkormányzat nem kapott tájékoztatást. Tehát ezzel 
a feladattal májusban szembesült az önkormányzat. Úgy tudja, október végére
tervezik az átadást, így néhány hónap áll rendelkezésre, hogy az önkormányzat
felmérje, van-e rá lehetőség. Köszöni Hársfalvi József és a tapolcai szakemberek 
segítségét, akik részt vettek abban, hogy egyfajta előkészítő tevékenységet lehessen 
végezni. Konyhatechnológus felmérte, a konyhában milyen átalakítások
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szükségesek. Javaslata alapján a teljes konyhatechnológiát le kellene cserélni, s az így
nyert hely lehetőséget biztosítana a szükséges technológia elhelyezéséhez. Az ehhez 
szükséges források biztosításáról nem kizárt, hogy nyáron egy rendkívüli ülés
keretében döntenie kell a testületnek. Ez a beruházás idővel mindenképpen 
szükségessé válna, hiszen a konyha berendezése elavult. A város szempontjából
ugyanakkor ez egy előrehozott beruházás, melyet a kórház felé jelzett is. Mindezt 
úgy kell megvalósítani, hogy közben a konyha működtetése nem állhat le. A 
körvonalazott forrásszükséglet eszközbeszerzés tekintetében kb. nettó 25 millió Ft,
mely egy egyszerűbb közbeszerzés lefolytatásával megoldható, a szükséges bontási, 
építési tevékenységek költsége valószínű nem haladja meg a közbeszerzési 
értékhatárt. A beruházás nyáron lebonyolítható, ha a testület meghozza a források
biztosításához szükséges döntéseket. A kórház 160 adagja nem nagy a 2000 adagos
konyha tekintetében, de ha a konyha gazdasági mutatóinak áttekintésével látható, ez
az adagszám szükséges ahhoz, hogy a konyha nyereségesen tudjon működni. Az 
elmúlt időszakban az iskolai létszámok csökkenésével csökkent a szolgáltatást 
igénybevevők száma, de a konyha tett arra kísérletet, hogy új piacokat szerezzen pl. 
házhoz történő ételkiszállítás, ahol vannak is sikerek. Ez a technológiai újítás, 
véleménye szerint, a konyha versenyképességét is szolgálhatja. Szeptember 1.
napjától változnak a konyhákra vonatkozó jogszabályi előírások, s igazgató úrral 
folytatott megbeszélésekből az körvonalazódott, hogy a környező intézményeket 
kiszolgáló helyi kiskonyhák valószínű nem fognak tudni megfelelni a szabályoknak, 
így szóba jöhet az a piac is, amely így megnyílik. A döntést mindenképpen annak
tükrében kell meghozni, hogy ez ne veszélyeztesse a céget, hiszen több mint 2000
ember ellátása kerülhet veszélybe, s ez nem engedhető meg.  

Császár László képviselő: Látszik, hogy a konyhafelújítás nemcsak a kórházról szól,
hiszen ez már a korábbi időszakban is felvetődött. Van olyan felszerelés, amely több, 
mint harminc éves. Korábban is volt példa arra, hogy toldozgatással-foltozgatással
próbálta a cég vezetősége a működőképességet fenntartani. Sikerült egy 15 millió Ft-
os tulajdonosi hitellel fejlesztést megvalósítani. Ha a közeljövőben ismét végre tudna 

hajtani a konyha egy fejlesztést, hosszú távú, stabil működtetése biztosított lenne. 
Nyilván ez anyagi terheket fog jelenteni, de meg kell ezt is oldani.
A Média Kft-re visszatérve, nem a városvezetést szerette volna számon kérni, csak a
figyelmet szerette volna felhívni, ez a probléma nem új keletű, évek óta húzódik, a 
tavalyi tőkeinjekció sem oldotta meg teljes egészében a dolgot. Bízik abban, hogy a 
számok kedvező tendenciát mutatnak, s a mínuszt sikerül ledolgozni. Egy ilyen 
cégnek nyilván nem az a célja, hogy óriási profitot termeljen, de ne legyen
veszteséges, ne kelljen plusz összegeket fordítani rá, hiszen nagyrészt önkormányzati
forrásból tevékenykedik.

Dobó Zoltán polgármester: A tőkeinjekció egy része technikai fejlesztésre 
fordítódott, mely nem feltétlenül eredményez bevétel növekedést, de ezt a lépést
meg kellett tenni.

Koppányi Ferenc képviselő: Látta, hogy a Városfejlesztési Kft. rendelkezik 4 millió
Ft lekötött tartalékkal. Meggondolandónak tartja, hogy a Kft. jegyzett tőkéje csak 
500.000,- Ft, hiszen a gazdasági törvény előírja a 3 millió Ft alaptőkét a kft. további 
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működése tekintetében.  Ebből a pénzből fel lehetne tőkésíteni 3 millió Ft-ra, hogy 
megfeleljen a gazdasági előírásoknak.  

Lévai József alpolgármester: A Közétkeztető Kft-vel kapcsolatban, mint korábban 
említette, a testületnek valószínű nyáron egy rendkívüli ülés keretében kell 
foglalkoznia. Felelősségteljes hozzáállás, döntés szükséges, s reméli meg fog születni, 
nem, mint jelen testületi ülés elején a költségvetés elfogadásánál.

Kozma Henrik alpolgármester: A cégek összességének figyelmébe ajánlja, hogy
eredményeik növelése érdekében célszerű lenne további lépéseket tenni pl. reklám. 
Ez egyúttal lehetőséget teremtene a Média Kft-nek is bevételei fokozására. 

Dobó Zoltán polgármester: Megragadva az alkalmat, köszönetet mond az
önkormányzati cégek felügyelőbizottsági tagjainak eddig elvégzett munkájukért. A 
felügyelőbizottságok összetételében változások is történtek. Az eddigi tagoknak 
megköszöni eddig végzett munkájukat, az újonnan megválasztottaknak pedig
sikeres munkát kíván.

Sólyom Károly képviselő: Javasolja, hogy a határozati javaslatot azzal a
módosítással fogadja el a testület, hogy kifejezi köszönetét a gazdasági társaságoknak
eddig elvégzett munkájukért.

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:

96/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2014. 
évi tevékenységéről, valamint a 2015. évi üzleti terveikről 
szóló beszámolót megismerte és azzal a módosítással,
hogy a gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak 
munkájukért köszönetét fejezi ki, elfogadja.

7) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) államigazgatási egyeztetési,
minőségbiztosítási folyamata 

 Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Csabina Zoltán szakértő urat. Kérdezi, kíván-e 
az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészítést tenni.  

Csabina Zoltán ITS konzorcium képviselője: Köszöni. Az egyeztetési folyamat a
vége felé tart. Az anyag kiküldése óta eltelt időben a beérkezett vélemények 
feldolgozásra kerültek. Néhány gondolatot szeretne elmondani a véleményezés előtti 
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szakaszról és annak hátteréről. A program alapvetően a 2014-2020-ig terjedő időszak 
uniós forrásai felhasználásának megalapozó munkája. Az utolsó információk egyike
az, hogy a megyei források egy részéhez csak úgy lehet hozzáférni, ha rendelkezik a
település elfogadott stratégiával. A stratégia megalkotása közepe felé tart. A jelenlegi
ütemezés szerint a Belügyminisztérium támogatja a projekt megvalósítását, a testület
szeptember elején fogadhatja el. Az egyeztetési folyamat két irányban haladt,
egyrészt a helyi közösség véleménye épült be a stratégiába, hiszen ez a város
egészének stratégiája. Januárban indult a munka, kb. kéthetente voltak egyeztetések.
Külön szeretné megköszönni a hivatal munkatársai, intézményvezetők, 
vállalkozások képviselőinek támogatását, munkáját. Az elhangzott vélemények, 
javaslatok beépültek a stratégia egyeztetési változatába, ilyen a piac felújítása is,
mely kezdetben nem hangzott el projektjavaslatként.
Az államigazgatási egyeztetés, mely május végén indult, egy jogszabályi
kötelezettség, amely előírja, hogy milyen intézményi kört kell bevonni. Alapvetően 
szakhatóságokról, a környező települések önkormányzatairól van szó. Eddig 22 
vélemény érkezett, ezek szinte kivétel nélkül támogatóak, egyetértőek vagy 
semlegesek. Amelyekkel érdemben érdemes foglalkozni, több kategóriába
sorolhatók. Egyrészt, bármilyen alaposan igyekeztek átnézni és összeállítani az
anyagot, maradtak benn pontatlanságok, pl. útszámozás pontatlan feltüntetése,
vasútvonal feltüntetése, honvédség kérte a honvédségi ingatlanok teljes körű 
felsorolását stb., ezek pontosításra kerülnek. A második kategóriába azon
véleményeket sorolja, melyek a konkrét fejlesztési javaslatokkal kapcsolatban
fogalmaznak meg esetleg új, vagy tartalmilag konkrétabb véleményeket. Még a
szeptemberi végleges anyag sem lesz kőbe vésett dolog. Két okból adódóan, egyrészt 
valójában nincs kiforrt projektelképzelés sok megoldandó dolog mögött, amelyek a
stratégiában szerepelnek. A másik oldalról komoly korlátozó tényezőt jelent, hogy 
pillanatnyilag a pályázati források pontos feltételeit és a források nagyságrendjét sem
lehet tudni. Jelenleg még zajlik a Megyei Területi Program véglegesítése, megyei
szinten a testület elfogadta, de központilag még nincs jóváhagyva. Ez
nagymértékben befolyásolja a fejlesztések konkrét tartalmát. A leírtakat esetleg

megkérdőjelező, módosítani kívánó fejlesztési javaslatok nem érkeztek. A folyamat 
további része, miután a Belügyminisztérium támogatja ezt a munkát, igényt tart arra,
hogy egy minőségbiztosítást végezzen el. Ide jövő hét hétfőn kell benyújtani a 
dokumentumot. Adott esetben további módosításokat javasolhat, remények szerint
azonban ezek is csupán tartalmi pontosítások lesznek. Ezt követően augusztus 17-ig 
lesz lehetőség az anyagot véglegesíteni. Természetesen ez időpontig is hozzáférhető 
a dokumentum, tudomása szerint az önkormányzat honlapján is teljes
terjedelemben. Mindeddig érkezhetnek a további vélemények, észrevételek.

Dobó Zoltán polgármester: 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. 

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

Lévai József alpolgármester: Az ITS összeállítására második alkalommal került sor,
igaz a korábbi ciklusban IVS volt az elnevezése, de ez a lényegen nem változtat.
Számára egy jó példája annak, hogy egy a város számára fontos dokumentum
összeállítását milyen partnerségi körben, és együttműködési technikákkal kell 
összeállítani. Miután minden olyan észrevételt e-mailen ő is megkap, amelyeket 
Csabina úr, meg tudja erősíteni, amit megfogalmazott. Nagyon erős aktivitást 
tapasztalt az anyaggal kapcsolatban, ezért személyesen szeretné megköszönni
mindazoknak, akik akár e-milen, akár a különböző egyeztetési fórumokon 
részvételükkel, javaslataikkal hozzájárultak az anyag összeállításához. Ahogy
Csabina úr is utalt rá, ő is úgy gondolja, még szeptemberben sem lesz ez egy 
véglegesen lezárt, kőbe vésett anyag, mindig az élethez kell igazítani, hiszen egy 
hosszú időszakra nyújt iránymutatást.  

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:

97/2015. (VI.19.)                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS)

államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási 
folyamatáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a határozat
1. számú mellékletét képező Egyetértési Nyilatkozat 
aláírására.

Határidő: 2015. június 27.
Felelős: polgármester

8) Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásának igényléséhez
szükséges önkormányzati nyilatkozat megtételére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
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Koppányi Ferenc: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, 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:

98/2015. (VI.19.)                    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, „A települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása”
című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.  

A pályázat alapján igényelhető – a helyi közlekedés 
működtetésének, folyamatos üzemeltetésének és 
eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására
felhasználható – támogatás igényléséhez az alábbi
nyilatkozatokat teszi:

1. Tapolca Város Önkormányzata a helyi személyszállítási
közszolgáltatást az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft-
vel kötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 2015. 
január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja. 

2. Tapolca Város Önkormányzata a helyi közlekedés
működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a
2014. évre vonatkozóan a Közszolgáltató MB Balaton
Szállítási és Szolgáltató Kft. részére 12.000.000 Ft, azaz
Tizenkettőmillió forint összegű, saját forrásból származó, 

vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el, 
mely nem tartozik az ÁFA hatálya alá.

3. Tapolca Város Önkormányzata a közszolgáltatási
szerződést pályázati eljárás útján kötötte meg az MB 
Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft-vel.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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9) Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt
pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló 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 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:

99/2015. (VI.19.)                    KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által
meghirdetett, a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. 4. 
pontja szerinti települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatása kerete terhére, a
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 23.) önkormányzati
rendeletben meghatározott települési támogatások 2015.
március 1-jét követő kifizetéséhez. 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: 2015. augusztus 15.
Felelős: polgármester

Marton József képviselő elhagyja a termet, a Képviselő-testület 8 fő jelenlétével folytatja 
tevékenységét.

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

Koppányi Ferenc 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 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:

100/2015. (VI.19.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI   HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9 helyrajzi számú
ingatlanokat érintő, Tapolca Város Önkormányzata és a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között 2012.
június 04. és 2012. június 12. napján létrejött G-2/000573-
32/2012. végleges megállapodás (3.) pontjában és a G-
2/000573-39/2012. végleges megállapodás (5.) pontjában
megállapított kötelezettségvállalásról szóló beszámolót
elfogadja.

 A Tapolca 1973/1 helyrajzi számú közút megnevezésű 
földrészlet, természetben a 7319 útszámon található ingatlan
használati célra megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

A Tapolca 1614/2 helyrajzi számú közút megnevezésű 
földrészlet, természetben a 73314 útszámon található
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

A Tapolca 1614/7 helyrajzi számú közterület megnevezésű 
földrészlet, természetben a 73314 útszámon található
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

A Tapolca 2138/12 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű 
közterület, természetben a 7301 útszámon található ingatlan
használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
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A Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű 
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.

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

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: polgármester

11) Emléktábla elhelyezése Dr. Nádori László, Tapolca Város Díszpolgára
emlékére
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, 
ismertesse bizottsága álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.

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 8 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

101/2015. (VI.19.)               KÉPVISELŐ-TESTÜLETI   HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul Dr. Nádori László professzor emlékére a
Tapolca, Alsó Tópart Pantheon-falon egy 70x50 cm méretű, 
szürke márvány emléktábla elhelyezéséhez a következő 
felirattal:

„DR. NÁDORI LÁSZLÓ
professzior emeritus

Tapolca Város Díszpolgára

Aktív közéleti tevékenysége,
a sport és biológia területén folytatott kutatói

és tudományos munkássága elismeréséül.

Tapolca (Tapolca címere) 2015. augusztus 1.”

Határidő: 2015. augusztus 1.
Felelős: polgármester, jegyző 
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VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Kozma Henrik alpolgármester: Korábban felmerült a Viszló parkoló áldatlan
állapota. Tájékoztatásként elmondja, az önkormányzat felvette a kapcsolatot a
tulajdonos honvédséggel, az a szemetet elszállítatta, s sorompóval lezárta a területet.

Marton József képviselő visszaérkezik a terembe, a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével 
folytatja tevékenységét.

Dobó Zoltán polgármester: Néhány fontosabb eseményre szeretné felhívni a
figyelmet. A Tamási Áron Művelődési Központ rendezésében június 19-én 18.00 órai 
kezdettel a Hősök terén Megemlékezés az I. világháborús emlékmű avatásának 85. 
évfordulója tiszteletére, június 22-én 18.00 órai kezdettel a Tamási Áron Művelődési 
központban Gyetvai Zsuzsanna kiállításának megnyitója.
A Csermák József Rendezvénycsarnok rendezésében június 20. napján 14.30 órától a
Dobó Lakótelepen az V. Dobó Városrész Kulturális Napja, koszorúzás Dobó István
szobránál, 15.00 órától megnyitó, utána számtalan program várja az érdeklődőket.  
A Wass Albert Könyvtár és Múzeum szervezésében június 20-án „Múzeumok
Éjszakája”.
A Csobánc Művelődési Ház szervezésében június 27-én Falunap Diszelben. 
A következő hónapok rendezvényeiből még a néhányra szeretné felhívni a figyelmet: 
július 3-5. Ghymes Fesztivál a Szent György-hegyen, július 11. 65. Regionális Vasutas
Nap a Petőfi ligetben, július 16-tól csütörtökönként Tapolcai Nyár koncertsorozat a 
Tópart-víziszínpadon, augusztus 1. dr. Papp Pál – Csermák József Kalapácsvető 
Emlékverseny a Sporttelepen, a verseny előtt dr. Nádori László emléktáblájának 
avatása a Pantheon falnál, augusztus 8-11. VII. Ács János Emlékverseny – nyílt
sakkverseny a Rendezvénycsarnokban, augusztus 15. István király szentté
avatásának ünnepe és a tapolcai búcsú, helyszíne Templom-domb, augusztus 18-23.
között Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét.
Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényeken.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 10.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


