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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 

8301 Tapolca, Hősök tere 15. 

 

Ügyiratszám: 1/19‐22/2018. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült:  Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2018. május 15‐én (kedd) 

8.15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme 

    (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

Jelen vannak: Dobó Zoltán    polgármester 

    Bakos György 

Buzás Gyula 

    Császár László 

    Dr. Décsey Sándor 

    Koppányi Ferenc 

Kozma Henrik 

Lévai József 

    Pass Sándor 

    Sólyom Károly   

Vajda Attila    képviselők 

 

Igazoltan maradt távol: 

Marton József  képviselő 

 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó 

Ildikó  pénzügyi  irodavezető,  Ilkovics  Elza  városfejlesztési  és  üzemeltetési 

irodavezető,  Parapatics  Tamás  pályázati  csoportvezető,  Molnár  Károly 

általános  igazgatási  csoportvezető,  Varga  Béláné  közművelődési  és 

intézményi referens, Farkas Hajnalka jegyzőkönyvvezető 

 

Hampuk Beáta ‐ pályázó, Balázsné Kiss Éva óvodapedagógus, Baski Sándor 

 

Dobó  Zoltán  polgármester: Köszönti  a megjelenteket,  a  Képviselő  –  testület  tagjait,  a 

hivatal munkatársait a mai rendkívüli nyilvános képviselő – testületi ülésen. Megállapítja, 

hogy  a  képviselő  –  testület  11  fő  jelenlétével  határozatképes, Marton  József  képviselő 

jelezte  távolmaradását,  az  ülést  megnyitja.  Javasolja,  hogy  a  meghívóban  szereplő 

napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel. 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

67/2018. (V. 15.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete mai rendkívüli 

nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el és 

tárgyalja: 

 

1) A  2017.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet 
megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának 
elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

2) Intézkedés megtétele törvényességi felhívásra 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

3) A „Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

4) A Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői 
pályázatának véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

 

NAPIREND ELŐTT 

 
Balázsné  Kiss  Éva:  Tájékoztatja  a  képviselő  –  testületet,  hogy  Tapolca  Város 

Önkormányzata Képviselő – testülete 60/2018. (V. 04.) képviselő – testületi határozatával 

lehetővé tette, hogy a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjét, Horváth Zoltánnét 

a  második  vezetői  ciklusára  pályáztatás  mellőzésével  bízza  meg,  amennyiben  a 

nevelőtestület  2/3‐a  a  döntéssel  egyetért.  2018.  május  14‐én  megtartott  rendkívüli 

nevelőtestületi  ülésen  teljes  létszámmal  megjelent  39  fő  szavazásra  jogosult 

óvodapedagógus,  és  az  alábbi  határozatot  hozták.  36  igen,  2  nem  és  1  érvénytelen 

szavazattal  a  Tapolcai  Kertvárosi  Óvoda  nevelőtestülete  egyetért  Horváth  Zoltánné 

intézményvezető pályáztatás nélküli, további öt évre szóló vezetői megbízásával.  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszöni  a  tájékoztatást,  mely  kapcsolódik  a  testületi 

döntéshez,  melyben  Horváth  Zoltánné  számára  lehetővé  tette  a  testület,  hogy  a 

nevelőtestület  döntse  el  az  intézményvezetői  tevékenység  folytatását.  Sok  sikert  és 

eredményes nevelési éveket kívánnak! 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 

1) A  2017.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló  rendelet  megalkotása  és  a 
költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  a  bizottságok  elnökeit,  ismertessék  bizottságaik 

álláspontját. 

 

Vajda Attila  képviselő: Az Ügyrendi  Bizottság  2  igen  szavazattal  1  tartózkodás mellett 

javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság 3  igen szavazattal 3 

tartózkodás mellett nem javasolja elfogadásra az előterjesztést. 

 

Buzás  Gyula  képviselő:  A  Humán  Bizottság  4  igen  szavazattal  1  tartózkodás  mellett 

elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 4 igen és 2 tartózkodás mellett javasolja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

Dobó  Zoltán polgármester: Képviselőtársait  kérdezi,  kinek  van  kérdése,  észrevétele  az 

előterjesztéssel kapcsolatban? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 7 igen szavazattal 4 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

9/2018. (V. 16.)          ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 

 

Tapolca  Város Önkormányzata  Képviselő  –  testülete  a  2017.  évi 
költségvetés  végrehajtásáról  és  a  költségvetési  maradvány 
elfogadásáról  szóló  rendelet‐tervezetet  elfogadja,  és 9/2018.  (V. 
16.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

 

2) Intézkedés megtétele törvényességi felhívásra 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  Vajda  Attila  képviselőt,  hogy  az  Ügyrendi  Bizottság 

álláspontját ismertesse. 
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra 

javasolja a határozati javaslatot.  

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük az előterjesztéshez? 

 

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag ‐ 

az alábbi határozatot hozza: 

 

68/2018. (V. 15.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –  testülete a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának 2018. május 9‐én 

kelt, VEB/005/02051/2018. számú törvényességi felhívására a 2017. 

december  21‐én  megtartott  rendkívüli  nyilvános  képviselő  – 

testületi ülésen meghozott 253/2017. (XII. 21.) számú határozatát 

visszavonja. 

 

Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a  határozat  visszavonásáról  a 

határozattal  érintett  cégeket  tájékoztassa,  felkéri  továbbá  arra, 

hogy  az  érintett  cégekkel  a  naperőműpark  megvalósításához 

szükséges  új  bérleti  szerződések  megkötésével  kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 
3) A  „Fenntartható  közlekedésfejlesztés  Tapolcán”  című  projekt  kiemelt  fejlesztési 

területen történő megvalósítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Kéri  a  bizottságok  elnökeit,  ismertessék  a  bizottságaik 

álláspontjait. 

 

Sólyom Károly  képviselő: A  Turisztikai  és Városfejlesztési Bizottság 6  igen  szavazattal, 

egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság 6 igen szavazattal támogatja az előterjesztés 

elfogadását. 
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Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Kozma Henrik alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban már kétszer megkereste 

polgármester urat és elmondta neki, hogy ennek a projektnek a  lebonyolítása több ezer 

embert  érint  több  tíz  évre. Olyan  közlekedési  koncepciót  valósítana meg,  ami  szerinte 

balesetveszélyes,  akár  a  buszmegálló,  akár  a  tervezett  körforgalom  tekintetében.  Az 

előterjesztés azt sugallja, azt teszi lehetővé, hogy a város egy olyan részén, ahol most park 

van, ott utat terveznek létesíteni. Más településeknél a város központjában mindenhol a 

parkokat, gyalogos övezeteket növelik, itt pont az ellenkezője történne meg. Nagy hibának 

tartja, hogy ez a pályázat egyáltalán beadásra került. A városban rengeteg olyan terület 

van,  aminek  a  fejlesztése  sokkal  fontosabb.  Ilyen  a Barackos  lakóparkból  egy  kijárat  a 

főútvonalra vagy az Alsó‐, és Felső Tópart környékén lévő házak csapadék‐, és szennyvíz 

rendszerének korszerűsítése, felújítása stb. Nem támogatja ezt az előterjesztést, sajnálja, 

hogy a képviselő – testület elé került. 

 

Sólyom  Károly  képviselő:  Reagálva  Kozma  alpolgármester  úr  által  elmondottakra  úgy 

gondolja, semmi nem akadályozza a két említett projekt képviselő – testület elé történő 

beterjesztését és támogatását. 

 

Lévai József alpolgármester: Meg kell védje ezt a projektet, bár még lesz erre lehetősége, 

hiszen  a  korábbi  ilyen  tárgyú előterjesztéseknél  is  jelezték,  természetesnek  tartják  azt, 

hogy  ezzel  kapcsolatban  egyrészt  testületi  körben, másrészt  lakossági  körben,  ha  kell, 

akkor több alkalommal is egyeztetéseket, fórumokat tartsanak, mert ennek a projektnek a 

megvalósulása az egész várost érinti. Az ezzel kapcsolatos vélemények meghallgatása és a 

tervező  általi  befogadása,  amennyiben  lehetséges,  céljuk  kell,  hogy  legyen.  Maga  a 

projektötlet nem új, hiszen már az előző ciklus alatt megfogalmazódott, többször, több 

variációban  kidolgozásra  került. Az  alapgondolat maradt,  és  egyik  cél  az,  hogy  a  jelen 

pillanatban balesetveszélyes autóbuszállomásnak ezt az állapotát javítsák. Az a megoldás, 

amit a közlekedéstervezők letettek az asztalra, az pont egy elzárt üzemi területet hoz létre, 

ahol  utasok  nem  mozognak.  A  körforgalmi  közlekedési  eszköz  elterjedőben  van  az 

országban, aminek célja, hogy megkönnyítse és meggyorsítsa a gépjárművek haladását. 

Ebből  is  lehet rosszat építeni, vagy olyat, ami ezt a célt nem tudja szolgálni. Régebb óta 

megfogalmazódott már a Deák Ferenc utca egyirányúsítása, és meglátása szerint ez a fajta 

közlekedési  rend kialakítás ezt  is egyszerűbbé  teheti. Az elképzelés  része az  is, hogy a 

városközpontban  a  parkolási  egyensúlyt,  amennyire  a  hely  adottsága  lehetővé  teszi, 

javítsák. Az  aszfalt  négyzetméterének  csökkentésével  a  klíma  is  javulhat,  a  zöldövezet 

megszüntetése  a  Metamorfózis  szobor  megszüntetését  jelenti  csak.  Adott  esetben 

rendezvények esetében egyszerűbbé teszi a helyszín biztosítását is ez a fajta közlekedési 

rend, hiszen  lezárható  lesz a Deák Ferenc utca és a forgalom elterelhető a déli és északi 

városrészbe. Az Ady Endre utca kap fontosabb, egy közlekedési tengely szerepet a város 

életében, adottságai olyanok amilyenek, de ezen is lehet javítani. Ha konzultáció után ezt 

meg tudnák valósítani, akkor több évtizedre meghatározzák a városközpont arculatát is. 

Ez már  több  képviselő  –  testület  előtt  járt,  és  közlekedési  koncepciókkal  is  többször 



6 
 

alátámasztott elképzelésnek egy megvalósítási formája, ami olyan stádiumban van, amin 

lehet változtatni. A végleges döntést a testület később hozza meg. A pályázat aláírásával 

vállaltak ugyan határidőket, az előkészítő lépéseket meg kell tenni, hogy ne kerüljenek idő 

szűkébe. Ezek akkor sem lesznek feleslegesek, ha a projekt megvalósítására mégsem kerül 

sor.  

 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 9 igen, 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

69/2018. (V. 15.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete   

 

 a kizárólagos  tulajdonában  lévő, Tapolca, 2775 hrsz‐ú, kivett 
parkoló megnevezésű, 2742 m2 nagyságú  ingatlanát kiemelt 
fejlesztési  területté  nyilvánítja  a  „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés  Tapolcán”  című,  TOP‐3.1.1‐16‐VE1‐2017‐
00009  azonosítószámú  projekt,  közlekedésfejlesztés 
beruházás megvalósítása érdekében; 

 

 felhatalmazza  Tapolca  Város  Polgármeserét  a  hivatkozott 
beruházás miatt  indokolt,  Tapolca  Településrendezési  Terve 
kisebb  módosításával  kapcsolatos  szükséges  intézkedések 
megtételére. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

4)   A  Gönczy  Pál  Szakközépiskola  és  Szakiskola  intézményvezetői  pályázatának 

véleményezése 

  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Köszönti  Hampuk  Beáta  pályázót.  Kérdezi,  kívánja‐e még 

kiegészíteni a korábban elmondottakat? 

 

Hampuk  Beáta  pályázó:  Köszöni  a  lehetőséget,  hogy  ismét  szót  kaphat.  Néhányan 

kifogásolták, hogy a tárgyi feltételeket nem részletezte a pályázatában. Ez valóban így van, 

hiszen amikor az intézményben járt, megállapította, hogy mennyi energiát fektettek abba, 

hogy  az  intézmény  ilyen  jó  állapotban  legyen  és  ilyen  felszereltséggel  rendelkezzen. 

Érettségi elnökként sok helyen megfordult már, és kijelentheti, hogy nagyon kevés ilyen jól 

felszerelt kisiskola van, mint ez. Nagyon szép a kertje, és erre alapozva a  jövőre mutató 
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terveiben is szeretné ezt felhasználni. Mi az, amit a jövőben szeretne még ott csinálni? Az 

eddigi alapokra építkezve elismerné a  tanárok hatalmas erőfeszítéseit azért, hogy  ilyen 

szinten  tartják,  fejlesztették  az  ottani  pedagógusi munkát,  hogy  ennyit  foglalkoznak  a 

kétszeresen is különleges gyermekekkel, illetve a centrum támogatását élvezve szeretné 

az  ott  folyó  munkát  tovább  vinni  az  alapokra  építkezve.  Megválasztása  esetén, 

rendelkezésére  állna  egy  akkreditált  hely,  ahol  asztalosokat  képezhetnének,  illetve  a 

felnőttképzésre  vonatkozóan  ipari  technikusokat  is.  Tervei  közt  szerepel,  hogy  a 

felnőttképzésre nagyobb hangsúlyt fektessen, hiszen az a jövő, hogy azok a fiatalok, akik 

megrekedtek  valahol,  vagy  nem  kaptak  lehetőséget,  vagy  nem  olyan  tudásszinttel 

rendelkeztek, hogy tovább tudjanak tanulni, de az évek alatt szeretnék ezt bepótolni, ők is 

kapjanak  lehetőséget.    Legyen  egy  olyan  intézmény,  ami  befogadja  őket  és 

végzettségszerzésüket segíti. Szeretné a nyelvi képzését kamatoztatni, hogy egy alapszint 

alatti vizsgalehetőséget biztosítson, ahol tanúsítványt kapnak arról, hogy alkalmasak arra, 

hogy  német  vagy  angol  nyelven  képesek  kommunikálni.  Fontosnak  tartja  kihasználni 

azokat  az  előnyöket,  amelyeket  a  tankert  biztosít,  illetve  az  itt  lévő  lehetőségekre 

támaszkodva  akár  a  szőlőműveléssel,  akár  a  kertészkedéssel  kapcsolatos  végzettség 

megismertetését, újfaja  technológiák bevezetésének elsajátítását. Ugyancsak  fontosnak 

tartja, hogy  a  szakképzési  centrummal egyeztetve olyan  képzéseket  keressenek,  amire 

lenne  igény.  Tapasztalja,  hogy  milyen  irányú  szakemberhiánnyal  küzd  a  térség,  erre 

alapozva  nem  csak  a  környék  ellátottsága  nőne meg,  hanem  egy  biztos munkahelyet 

kapnának  azok,  akik  részt  vennének  a  képzésben.  Fontosnak  tartja  az  iskola 

menedzselését, szeretné a helyi vállalkozókkal felvenni a kapcsolatot, és olyan segítséget 

nyújtani  az  iskolának,  hogy  legyen  gyakorlóhely  a  fiatalok  számára,  illetve  növelni  a 

beiskolázottság  számát. Kicsi  nevelőtestülettel  rendelkezik  az  iskola, de  az  adottságok 

széleskörűek és távolra mutatók. A város is kaphatna egy olyan helyet, ahol biztonságban 

tudhatnák ezeket a gyermekeket. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a kiegészítést. Kéri Buzás Gyula képviselőt, hogy a 

Humán Bizottság álláspontját ismertesse. 

 

Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati  javaslat „A”  részét 3  igen és  2 

tartózkodás mellett  támogatta,  a  „B”  változatot  2  igen  és  3  tartózkodás mellett  nem 

támogatta. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait kérdezi, van‐e kérdésük az előterjesztéssel 

kapcsolatban? 

 

Lévai József alpolgármester: Támogatná a pályázót annál is inkább, mert a legrosszabb az 

a  helyzet,  amikor  egy  intézménynek  nincsen  stabil  vezetése. A  jelölt  esetében  azt  kell 

vizsgálni, hogy előélete, illetve szakmai kompetenciája az megfelelő biztosíték‐e arra, hogy 

ezt az intézményt el tudja vezetni. Az sem mellékes, hogy milyen kötődéssel bír a városhoz 

vagy az  intézményhez. A szóbeli kiegészítésből erre vonatkozóan kaptak  információkat. 

Nehéz helyzetben van egy pályázó, mert az állami intézményrendszerben egy igazgatónak 

korlátozottak a lehetőségei az intézményen belül, kereteik korlátozottak, csak bízni lehet 
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abban,  hogy  ehhez  személyiségükkel  hozzá  tudnak  tenni.  Az  intézménnyel  többször 

foglalkoztak  az  elmúlt  időszakban,  változások  előtt  áll,  amikről  nem  lehet  tudni,  hogy 

milyen lesz, de a stabil vezetői háttér szükséges lesz hozzá.  

 

Dobó  Zoltán  polgármester:  Ezzel  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  testület  csak  olyan 

dolgokról tud döntést hozni, amiről tudomása van. Az  intézmény és a centrum  részéről 

sem hivatalosan, sem informálisan semmilyen információt nem kaptak, nem keresték meg 

azzal,  hogy  a  testület  döntésével  egyetértenek‐e, miben  kérnék  a  támogatást.  Kéri  az 

elhangzottak átgondolását, sok jelentkező nincs, az intézményre szükség van, hosszútávú 

működése nem biztosított az intézménynek, de az SNI‐s gyerekek oktatása nagyon fontos. 

A felnőttoktatásban is próbálkozott már az intézmény több‐kevesebb sikerrel, de az nem 

az  intézményen múlt. Olyan  tanárból nem  lesz  több, aki ezt a  feladatot elvállalja, mivel 

azonban  semmiféle  együttműködési  javaslatot  nem  kaptak,  mindenki  saját 

lelkiismeretének megfelelően döntsön ebben a kérdésben. 
 

Az előterjesztéshez több kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó 

Zoltán polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 4 igen szavazattal 7 tartózkodás 

mellett az előterjesztés határozati javaslatának „A” változatát nem fogadta el. 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 6 igen szavazattal 5 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

70/2018. (V. 15.)          KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI   HATÁROZAT 

 

Tapolca  Város  Önkormányzata  Képviselő  –  testülete  a  nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdésében 

biztosított véleményezési joga alapján Hampuk Beáta pályázatáról 

az alábbi véleményt alakította ki: 

A pályázat szakmai stratégiai feladatok meghatározása, valamint a 

tanítás tanulás tárgyi‐, személyi feltételeinek fejlesztését  illetően 

általános és elméleti jellegű, a jövőbeni feladatokat meghatározó 

helyzetelemzést nélkülözi. 

A  pályázó  elkötelezett  a  kooperatív,  befogadó  és  elfogadó 

nevelés, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése 

iránt, ennek alapján a Képviselő – testület a pályázót támogatja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester  

 

 

Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, hogy a döntés a fenntartó kezében van, a testület 

csak  véleményt  nyilvánított.  Tájékoztatja  a  képviselőtársait,  hogy  a  fenntartható 
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közlekedésfejlesztéssel  kapcsolatban  május  utolsó  hetében  Parapatics  Tamás 

csoportvezető  és  Lévai  József  alpolgármester  részletes  beszámolót  tart,  ahol minden 

kérdésre választ kaphatnak. Minden képviselő meghívót kap az egyeztetésre. 

 

Sólyom  Károly  képviselő:  Ezzel  kapcsolatban  kicsit  furcsának  tartja,  hogy  a  város 

vezetéséből két fő nem támogatta az előterjesztést. Aggályai vannak, ha ilyen horderejű 

kérdésben a városvezetés nem ért egyet. 

 

Dobó Zoltán polgármester: Ha a pontos műszaki tartalmat meg tudják vitatni, és minden 

kétséget ki tudnak zárni, akkor könnyebben foglal állást bárki. Ezért  is kérte, hogy ezt a 

tájékoztatót tartsák meg. 

 

Kozma Henrik alpolgármester: Örült volna annak, ha erre a napirendi pont tárgyalása előtt 

került  volna  sor, mert  akkor mindenki  láthatta  volna  azt, hogy  a műszaki  tartalom mit 

jelent. Ha valaki belegondol abba, hogy egy klasszikus körforgalom közepén nincs mozgás, 

ebben pedig gyalogosok fognak közlekedni, és a forgalom is megnövekszik majd. Volt, aki 

bizonyította már, hogy a közlekedés  területén hozott döntései  felemásra sikerültek, de 

várja a tájékoztatót. Megelőzhette volna akár a pályázat beadását is ez az egyeztetés, de a 

napirend tárgyalását mindenképpen. 

 

 

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni 

a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 8.40 órakor bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

  Dobó Zoltán  dr. Németh Mária Anita 
  polgármester  jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


