TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/187-11/2006.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án
(péntek) 08.05 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza, udvari tanácsterem
Jelen vannak:

Ács János
Császár László
Horváthné Szalay Gyöngyi
Bakos György
Barbalics Antal
Bogdán Tamás
Bognár Ferenc
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lengyel József
Lévai József
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Závori László

polgármester
alpolgármester
alpolgármester

képviselők

dr. Imre László - Jegyző, Benczik Zsolt – Önkormányzati Irodavezető,
Parapatics Tamás – Önkormányzati Főtanácsadó, Hársfalvi József –
Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodavezető, Ihász József –
Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Építéshatósági Csoportvezető,
Décseyné Raposa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető, Mátyás
Endréné – Gyámhivatal Vezetője, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi
Irodavezető, Dénes Emil – Pénzügyi Iroda Adócsoport Vezetője, Tóth
Mária – Oktatási referens, Bicsérdiné Szabó Nikoletta – Oktatási,
Művelődési és Szervezési Iroda ügyintézője,
Vasáros Nikolett
jegyzőkönyvvezető.
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Nagy Károlyné – belső ellenőr, Molnár
Attila – Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Szikszai János – Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Flórián Csaba – Városi KórházRendelőintézet főigazgatója, Hegedüs József – Városgazdálkodási Kft.
Ügyvezető
Igazgatója,
Kloó
Józsefné
–
Veszprém
Megyei
Rendőrkapitányság Gazdasági Osztályának vezetője, Dr. Scher József –
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Városi Rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Kárpáti Imre – Sümegi úti
Társasházi képviselő, Papp József – tapolcai polgár, Tapolcai Városi
Televízió munkatársai.
Ács János polgármester: Köszönti a jelenlévőket a testületi ülésen. Megállapítja, hogy az
ülés 15 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Elmondja, hogy napirend előtt a
polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásainak beszámolójáról, valamint
a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról lesz szó. Írásbeli
beszámolót nem tett, mert az elmúlt időszakban nem történtek olyan tárgyalások,
amelyek a Képviselő-testületet érintenék. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
napirend előtti beszámolót.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
76/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
Tapolca Város
Polgármester
tárgyalásairól,
határozatainak
elfogadja.

HAT ÁROZ AT

Önkormányzata Képviselő-testülete a
és az Alpolgármesterek fontosabb
valamint a Képviselő-testület lejárt
végrehajtásáról szóló beszámolóját

Ács János polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban foglaltak szerint kerüljenek a
napirendi pontok megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a „Rendőrkapitányság
tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról” szóló előterjesztést második
napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület, az „Önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 2.) Kt. rendelet módosításáról” szóló előterjesztést
előterjesztőként, valamint „Polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az
alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítására vonatkozó előterjesztési javaslatot a
Pénzügyi Bizottság elnökének javaslata alapján mai ülésének napirendjéről vegye le.
Vegyes ügyek keretében megtárgyalja a „Köszönetnyilvánítás a Hotel Pelion ****-nak”, a
„Bárdos Lajos Általános Iskola felújításhoz szükséges pénzügyi források átütemezése”,
továbbá „Pályázat benyújtása a szakképzési programok előkészítését szolgáló,
szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az
intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére”, valamint
„Támogatási kérelmek ismertetése” című előterjesztéseket. Javaslatát szavazásra teszi
fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
77/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
mai ülésén a napirendet a következők szerint
tárgyalja:
1.

A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló,
pénzmaradvány
elszámolás,
könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2.

A Rendőrkapitányság tájékoztatója
közrendjéről, közbiztonságáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

3.

Tapolca Város Önkormányzatának új rendelete a
távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak
megállapításáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

4.

Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat
hitelfelvételéhez kezességvállalás
Előterjesztő: Ács János polgármester

5.

Dr.
Deák
Jenő
Kórház-Rendelőintézet
és
Gyógybarlang Kht. alapító okiratának kiegészítése
Előterjesztő: Ács János polgármester

6.

2005. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer
működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Ács János polgármester

7.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
átfogó értékelése
Előterjesztő: Ács János polgármester

8.

Tapolca
Város
Önkormányzata
önkormányzati szövetségekben való
felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

különböző
tagságának

9.

Tájékoztató
Tapolca
város
kapcsolatairól
Előterjesztő: Ács János polgármester

nemzetközi

a

Tapolca

tevékenység
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VEGYES ÜGYEK:
-

Köszönetnyilvánítás a Hotel Pelion ****-nak
Előterjesztő: Ács János polgármester

-

Bárdos Lajos Általános Iskola felújításhoz szükséges
pénzügyi források átütemezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

-

Pályázat benyújtása a szakképzési programok
előkészítését szolgáló, szakképző intézmények
fejlesztésére
vonatkozó,
az
intézmények
infrastrukturális
és
az
intézmények
közötti
együttműködés
fejlesztését
szolgáló
tervek
elkészítésére
Előterjesztő: Ács János polgármester

-

Támogatási kérelmek ismertetése
Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány
elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy valamennyi képviselő kézhez kapta a
napirendi pontot, mely Tapolca város mérlegét és gazdálkodását tükrözi. Elmondható,
hogy 2005-ben – az elmúlt évekhez hasonlóan – Tapolca Város Önkormányzata a
tervezett feladatoknak a legnagyobb részét végre tudta hajtani, mindezt működési hitel
felvétele nélkül. A fejlesztési hitelek a városban történő nagy beruházások elősegítését
szolgálták volna. Tapolca Város Önkormányzata a 2005-ös évet 4.726.664.000.- Ft
bevétellel, illetve 4.479.381.000.- Ft költségvetési kiadással zárta. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Dr. Csonka László képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 9 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szatmári Jánosné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
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Závori László képviselő: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Sólyom Károly képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Ács János polgármester: Kérdezi az előkészítő iroda vezetőjét, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni.
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nincsen kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Kérdezi Unger Ferenc könyvvizsgáló Urat, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni.
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Tapolca Város Önkormányzatának és intézményeinek a
2005. évi gazdálkodási évre vonatkozó könyvvizsgálatát végrehajtotta. Több
dokumentum is készült. Könyvvizsgálói jelentés, tájékoztató anyag készült, amely a
könyvvizsgálati anyag lefolytatását írja le. Elkészült az egyszerűsített beszámoló,
melynek a hitelesítése megtörtént. A könyvvizsgálat végrehajtása a magyar
könyvvizsgálói sztenderdek és a vonatkozó törvények, valamint egyéb jogszabályok
alapján történt. Alkalmazásra került a költségvetési területen kidolgozott módszer. A
könyvvizsgálat tartalmazza az előző évekhez hasonlóan a szabályzatok vizsgálatát, a
pénzügyi-számviteli terület vizsgálatát, a költségvetési beszámoló felülvizsgálatát, és
egy elemző rész a vagyoni-pénzügyi helyzet elemzéseit. A szabályzatok felülvizsgálata
alapján megállapította, hogy a Polgármesteri Hivatalban mind a működésre, mind a
pénzügyi-számviteli-gazdálkodási területre vonatkozó belső szabályozást folyamatosan
karbantartják. A másik két vizsgált intézmény a Városi Kórház-Rendelőintézet, valamint
a Szász Márton Általános Művelődési Központ, melyek szabályzatai is rendelkezésre
állnak. Azok szabályzataiban kisebb korrigálást, módosítást végre kell hajtani. A
pénzkezelés, leltározás, selejtezés, főkönyvi könyvelés, analitikus könyvelés,
adatszolgáltatás, zárszámadás a követelményeknek megfelelnek. A könyvvizsgálat
során összevetésre került a zárszámadási rendelet-tervezet, és az egyszerűsített
beszámoló adatai. Megállapítást nyert, hogy a sarokszámok közötti megfelelés
biztosított, a zárszámadási rendelet-tervezet része korrekt tájékoztatást ad. A
vagyonkimutatás az önkormányzati törvény alapján elkészült. Az ingatlanvagyonkataszter és a számviteli analitika szintén könyvvizsgálói feladat, eltérést nem
tapasztalt. A gazdálkodás 2005-ben egyensúlyban volt. A vagyoni helyzetet kiemelve
megállapítható, hogy összességében a Polgármesteri Hivatal, a Szász Márton ÁMK,
valamint a Kórház vagyoni változásait megfigyelve vagyongyarapodás történt. Négy
költségvetési beszámoló került felülvizsgálatra. Ezeket az államháztartási törvény,
továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján állították össze. Lényeges, hibás állításokat a
beszámoló nem tartalmaz.
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Ács János polgármester: A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökeit kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdésük,
kiegészíteni valójuk.
Molnár Attila Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Nincs kiegészíteni valója.
Szikszai János Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Nincsen kiegészíteni valója.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy Raposka Község Önkormányzata is
megtárgyalta ezt az előterjesztést, mert Tapolca Város Önkormányzata intézményfenntartói társulásban van a település Önkormányzatával. Megtárgyalták, tudomásul
vették, és elfogadásra javasolják a napirendi pont határozati javaslatát Tapolca Város
Önkormányzatának. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan
kinek van kérdése, kiegészíteni valója, észrevétele?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
11/2006.(V.02.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2005.
évi
költségvetés
végrehajtásáról
szóló
beszámolót
és
a
pénzmaradvány-elszámolását
elfogadja és 11/2006. (V. 02.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

2.)

A Rendőrkapitányság tájékoztatója a Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Köszönti a Képviselő-testületi ülésen Kloó Józsefnét, a
Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Gazdasági Osztályának vezetőjét, valamint Dr.
Scher József Urat, a Városi Rendőrkapitányság rendőrkapitányát. Felkéri az Ügyrendi
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Szatmári Jánosné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal a beszámolót
elfogadja.
Ács János polgármester: Felkéri Dr. Scher József rendőrkapitány Urat, röviden
ismertesse a tájékoztatót, valamint ha kiegészíteni valója van, azt tegye meg.
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Dr. Scher József Városi Rendőrkapitány: A beszámoló elkészítésekor még nem álltak
rendelkezésre részletes adatok Tapolca városban elkövetett bűncselekményekkel
kapcsolatban. 2005. évben 780 bűncselekményt követtek el a városban, amely 10,3 %-kal
több, mint a 2004-es évben. Ez a szám Pápán 1300, Ajkán 900. Csökkentek a személy
elleni bűncselekmények, befejezett emberölés nem volt, a szándékos testi sértések is
csökkentek. A közúti balesetek száma is csökkent. 35,7 %-kal nőtt a házasság,
családifjúság, nemi erőszakos bűncselekmények száma. Elmondja, hogy mióta
bűnmegelőzési előadó dolgozik a Rendőrkapitányságon - aki szorosabb kapcsolatban áll
a Gyámhivatallal -, azóta sokkal több információjuk van olyan eseményekkel
kapcsolatban, amikor a Gyámhivatal feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése miatt.
Drasztikusan, 39,4%-kal csökkent a közrend elleni bűncselekmények száma, viszont a
kábítószerrel való visszaélések száma nőtt. Úgy érzi, ez az emelkedés a jövőben is meg
fog történni. A gazdasági bűncselekmények, mint például a pénzhamisítások száma is
nőtt. A tapolcai Posta, mint pénzfelvevő hely küldi fel a Nemzeti Banknak a pénzeket, és
ott szűrik ki ezeket a hamis bankjegyeket. A lopások száma nőtt. Ha olyan helyen
követnek el 10.000.- Ft alatti lopást, ahol üzlet vagy egyéb bekerített ingatlan van, ott a
statisztika a lopások, vagyon elleni bűncselekmények közé sorolja ezeket. A
mobiltelefonok ellopása rettenetesen megnőtt. Csökkentek a személygépkocsi lopások, a
betöréses lopások, a lakás- és üzletbetörés. Kis mértékben csökkent a közterületen
elkövetett bűncselekmények száma.
Ács János polgármester: Kérdezi Kloó Józsefnét, a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság Gazdasági Osztályának vezetőjét, kíván-e a tájékoztatóval
kapcsolatosan kiegészítést tenni?
Kloó Józsefné Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Gazdasági Osztályának
vezetője: A tapolcai Rendőrkapitányságon a 2005-ös évről szóló szakmai értékelések
megtörténtek. A Főkapitányság szakmai vezetése a tapolcai Rendőrkapitányság elmúlt
évi munkájával kapcsoltban megállapította, hogy stabil, jó színvonalú munkát végzett a
mind bűnügyi, mind közrendvédelmi területen. Az állomány fegyelmezett, egy
határozott, megújult vezetéssel a célkitűzéseit meg tudta valósítani. A kapitányság az
előző évi gazdálkodásával nagyon szigorú, takarékos feladatmegoldással vitte végig
tevékenységét. Az elmúlt évben a kapitányság részére 507 millió forintos költségvetési
keret állt rendelkezésre. A Főkapitányságnak előírt működési bevételek mintegy 1/6-át
a kapitányság abszolválta. 10 millió forintos bevételt ért el a kapitányság állománya. A
civil szféra 3,6 millió forinttal támogatta a kapitányság munkáját, az önkormányzattól
1,9 millió forint érkezett a tavalyi évben, amit leginkább túlórára tudott a kapitányság
felhasználni. A 2006-os gazdálkodási év nehézségei ellenére a kapitányság öt új
gépkocsival lett gazdagabb. Az információs rendszerük meg fog újulni. Az év vége felé
meg fog valósulni az LDL rendszer, valamint a homlokzat felújítása és a nyílászárók
cseréje is.
Ács János polgármester: Gondolkodni kell azon, hogy a kapitánysággal együtt mit
tudnak még megoldani. Újabb közös pályázat áll rendelkezésre a kapitánysággal
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kapcsolatban, ezért felkéri Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadót, ismertesse a
pályázatot.
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: A Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság munkáját 1,9 millió forinttal támogatta Tapolca Város Önkormányzata.
Az összeget város a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központ pályázatán
nyerte el a szükséges saját erővel kiegészítve. A pályázat több elemből tevődött össze: a
kamerarendszer korszerűsítése, oktatófilmek készítése. A mai napon olyan pályázatot
nyújtanak be, amely az oktatófilm továbbfejlesztését célozza, pontosabban a vagyoni
bűncselekmények meglátására, megelőzésére, valamint az orgazdaság visszaszorítására
épül. A trükkös lopásról, időskorúak, fiatalok védelméről készülne a helyi televízió
segítségével ez a film. Ehhez egy együttműködési megállapodás megkötése szükséges a
városi Rendőrkapitánysággal, hogy szakértőként közreműködnek a pályázat
elkészítésében. A pályázat a mai napon benyújtásra kerül 1,5 millió forint összegben, a
saját erő 25%-a a jelenlegi költségvetésben biztosított, külön döntés erre nem szükséges,
melyhez 1,1 millió forintot remélnek elnyerni.
Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, hozzászólása.
Lévai József képviselő: Elmondja, hogy a korábbi években hiányolta a rendőrök
jelenlétét az utcákról, ám az elmúlt időszakban úgy tapasztalta, hogy ebben az irányban
jelentős elmozdulás történt, hiszen nappal is több esetben lehet találkozni rendőrökkel.
Jó ötletnek tartja a magára hagyott rendőrautót az út szélén. Az iskolai zebráknál reggel
és délután a rendőri felügyelet biztosított.
Ács János polgármester: A rendőrök sok esetben járőröznek kutyával, de sajnos nem
tud minden ember mellé egy rendőr állni.
Bognár Ferenc képviselő: Köszönetét fejezi ki a tapolcai Városi Rendőrkapitányságnak.
Sok olyan városi rendezvény van, amely forgalmas területeket érint, és ebben minden
segítséget megadtak a városnak.
Bogdán Tamás képviselő: Kérdezi, hogy a Tóparton mikor kerülnek a kamerák
visszaállításra? A Tóparton a rongálás elég gyakori, hiába járőröznek a rendőrök.
Parapatics Tamás Önkormányzati főtanácsadó: Reményei szerint az idegenforgalmi
szezon kezdetére vissza tudják állítani a kamerákat. Ezek a kamerák a rendőrségi
központtal voltak összekapcsolva. Az új kamerákkal az ügyeletes rendőrök minden
cselekményt meg tudnak majd tekinteni a Tóparton és a városközpontban.
Lengyel József képviselő: A József Attila és a Pacsirta utca mindkét végén kint van az
öt tonnás korlátozó tábla. Kéri a rendőrkapitány Urat, ha lehetséges, a rendőrök
többször járőrözzenek arra, és az öt tonnánál nagyobb járműveket büntessék meg.
Északról nincs elkerülő út, ezért a kamionok ott járnak, a táblát figyelmen kívül hagyva.
Az út nem kamionforgalomra lett tervezve, most pedig aszfaltozás előtt áll a város.
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Ács János polgármester: Képviselő Úrnak igaza van, mert az önkormányzat valójában
ez ellen nem tud mit tenni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat és a rendőrség között
ez ügyben is példás az együttműködés.
Dr. Csonka László képviselő: Kérdezi, hogy milyen arányban vannak a kábítószerdealerek és a fogyasztók?
Horváthné Németh Edit képviselő: Elmondja, hogy télen a gyerekek a BajcsyZsilinszky utcában szoktak szánkózni. Idén a rendőrök megtiltották a gyerekeknek,
hogy ott szánkózzanak. Az a kérése, hogy a rendőrség az önkormányzattal, az ott
lakókkal a téli időszakban egy-két napra jelöljék ki azt a területet szánkózásra rendőri
felügyelettel. Tapasztalata szerint a 12-14 éves gyerekek az utcán dohányoznak,
fiatalkorúak közterületen italoznak, de a pedagógusoknak nincsen joguk beleszólni.
Kérdezi a Rendőrkapitány Urat, hogy a rendőrség tud-e ez ellen valamit tenni?
Dr. Imre László jegyző: Intézményvezetői értekezleten ezek a problémák már többször
felmerültek. Egy hete kereste fel a Rendőrkapitány Urat az oktatási intézmények körüli
helyzettel kapcsolatban, kiemelten a központi buszmegálló esetében, hisz ott nagyon
sok gyermek érkezik a városba. Ez egy olyan pont, ahol állniuk, várniuk kell. Kapitány
Úr fogadókész volt az üggyel kapcsolatban. A mai napon járőrszolgálat teljesített
szolgálatot. Köszöni a Rendőrkapitány Úr segítségét.
Szatmári Jánosné képviselő: Elmondja, hogy az iskolai tanítási szünetek idejében a
fiatalok összeülnek, este 11 órakor még randalíroznak. Kérdezi, hogy van-e arra
lehetőség, hogy ott a rendőrök járőrözzenek, mert a felnőttek nem mernek nekik szólni,
hogy ne hangoskodjanak. A graffitik is ekkor történnek, nem beszélve a padok
rongálásáról.
Ács János polgármester: Veszélyesek a tapolcai hétvégék. Elmondja, hogy
Rendőrkapitány Úrral minden hónapban egyeztetnek a problémákkal kapcsolatban. A
graffitis művészek ellen is ki fognak valamit találni. Ez sem veszélytelen dolog, hiszen
romboló hatása van. Megpróbálják megtalálni azt a lehetőséget, hogy falfirkászok
kiélhessék ezt a fajta művészi tevékenységüket.
Szikszai János Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Elmondja, hogy a
közelmúltban megkereste egy cigány család azzal a problémával, hogy az egyik
családtagjuk börtönben volt. A család kérte, hogy az elítéltet engedjék haza szabadságra.
A családtól megtudta, hogy környezettanulmányt kérnek az adott település
rendőrkapitányságától. A környezettanulmány során irreális képet festettek a család
helyzetéről. Rendőrkapitány Urat kérdezi, ha egy családtag először van büntetve, akkor
mi az, ami a társadalomra nagyon veszélyes? Megjegyzésként elmondja, hogy
környezettanulmányt a családnál nem végeztek.
Dr. Scher József Városi Rendőrkapitány: Elmondja, hogy a rendőri állományukban 8
fővel kevesebben dolgoznak, amit nem biztos, hogy ebben az évben be tudnak tölteni.
Tapolcáról 2 fő, Sümegről 4 fő megy el rokkantsági nyugdíjba. Nem igazán tudnak új
embert felvenni, hiszen a költségvetésük eléggé szűkös. Az Ügyészség is vizsgálta azt,
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hogy a rendezvényeken történő rendőri felügyelet is biztosítva volt. Elmondja, hogy
közlekedési rendőr kevés van Tapolcán, de meg fogják vizsgálni a József Attila utca és a
Pacsirta utca szakaszán a szabálysértéseket. Elmondja, hogy a trafipax két hétig van
náluk, amit két műszakban kell üzemeltetni. A kábítószeres ügyeknél inkább a
dealereket próbálják elfogni. A tavalyi évben 11 ember volt előzetes letartóztatásban
kábítószerfogyasztás miatt. Az Ügyészség a dealereket letartóztatja. A szánkózás
problémáját is meg fogják oldani télen. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a
rendőrségen bűnmegelőzési előadó is dolgozik. Az iskolával közösen olyan előadásokat
tartanak, melyek visszatartó hatással vannak a dohányzásra és az alkoholfogyasztásra.
Az iskolákban olyan propaganda előadásokat próbálnak tartani, amely felhívja a
kábítószer-fogyasztás káros hatásaira a figyelmet. A veszélyes gyermekeket
megpróbálják feltérképezni, hiszen minden héten ugyanakkor, ugyanazon a helyen
tartózkodnak. Az elítélttel kapcsolatban azt a tájékoztatást adja, hogy a börtön szuvenír
joga, hogy az elítéltet elengedi-e, vagy nem. A környezettanulmány nem azt jelenti,
hogy ki kell menni a családhoz. Nem azt nézik meg, hogy milyen lakáskörülményei
vannak, hanem megnézik, hogy kik voltak a bűntársai. Ha konkrét személyt tud,
megvizsgálja az ügyet.
Ács János polgármester: Szikszai elnök Úrnak javasolja, hogy a Rendőrkapitány Úrral
személyesen vegyék fel a kapcsolatot. Elmondja, hogy a mostani pályázatot azért
nyújtották be, hogy a lakótelepi randalírozásokat visszaszorítsák. Megköszöni a
Rendőrkapitányság 2005. évi munkáját. A város közbiztonsága, közrendje fejlődött az
elmúlt időszakhoz képest. Az itt felmerült kérdések és problémák nemcsak az
önkormányzat és a rendőrség felelőssége, hanem a családoké. Kloó Józsefnét kérdezi,
hogy az elhangzottakkal kapcsolatban kíván-e a felmerült problémákhoz hozzászólni?
Kloó Józsefné Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Gazdasági Osztályának
vezetője: Úgy gondolja, hogy a tapolcai rendőrkapitányság a feladatain túl is teljesít.
Még egyszer szeretné megköszönni az önkormányzat támogatását.
Ács János polgármester: Az önkormányzat pályázat útján, vagy saját forrásból a
jövőben is támogatni fogja a rendőrség munkáját, hogy a rendőrség munkája ezen a
színvonalon végezhesse tovább munkáját.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
78/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete Tapolca város
közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló
tájékoztatót elfogadja.

11
3)

Tapolca Város Önkormányzatának új rendelete a távhőszolgáltatásról és a
távhőszolgáltatási díjak megállapításáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly és Bogdán Tamás képviselők az üléstermet elhagyják, a Képviselő-testület 13 fővel
folytatja tovább munkáját.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy a rendelet első olvasatra történő elfogadását
kéri a Képviselő-testülettől. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Szatmári Jánosné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, első olvasatként
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság első olvasatként az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Hegedüs József Urat, a
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóját, valamint Kárpáti Imre társasházi
képviselő Urat. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést
tenni?
Kárpáti Imre Sümegi úti társasházi képviselő: Köszöni, hogy fogyasztói oldalról is
megkapta ezt az előterjesztést. Elmondja, hogy szívesen áll rendelkezésre a rendelet
összeállításában.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A rendelet-tervezetet
átnézve az első olvasatként való elfogadást ajánlják a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Ács János polgármester: Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
Barbalics Antal képviselő: Kérdezi, hogy szakmai szempontból van-e valamilyen
szabályozása a helyi önkormányzatnak abban, hogy a leválási feltételek
előszabályozásával kapcsolatban? A távhőszolgáltatásról való leválás hogyan érintette a
Városgazdálkodási Kft-t? Anyagi szempontból jelent-e olyan fajta plusz kötelezettséget,
hogy a rendszer üzemeltetését kevesebb lakásra kell biztosítani. A fajlagos költségek
emelkedtek-e, vagy várható-e még további könnyítése a fűtési díjaknak?
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A távfűtésről való
leválás a Kft-nek komoly bevételkiesést jelentett, de ez nem rendítette meg a társaság
anyagi helyzetét. Annak ellenére, hogy ezek a leválások tavaly elindultak, tavaly 20%kal csökkentették az alapdíjat a fogyasztói oldal felé. Tulajdonosi döntések alapján 2006.
július 01-től újabb 20%-os alapdíjcsökkenés lett meghatározva a lakosság felé.
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Dr. Csonka László képviselő: A 20%-os csökkenések a jövőben sem veszélyeztetik a
társaság működését?
Bogdán Tamás képviselő az ülésre megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja tovább
munkáját.
Hegedüs József Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Öt évvel ezelőtt
elkezdtek egy beruházást, ami idén augusztusban befejeződik. Ezek után nem kell
fizetni az évi 45 millió forintos törlesztést. Akik most leváltak, azok újra megépítették
maguknak azt a forrásoldali kapacitást, ami majd 2010-2012 körül fog nekik megtérülni.
A törlesztés lejárata után van arra lehetőség, hogy a fejlesztési pénzt nem kell beszedni a
lakosságtól.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester a rendelet-tervezetet első
olvasatként javasolja elfogadásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról és a
távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet első olvasatként
megtárgyalta, és 15 igen szavazattal egyhangúlag a további munka alapjául elfogadja.

4)

Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételéhez kezességvállalás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Koppányi Ferenc képviselőt, ismertesse a Pénzügyi
Bizottság álláspontját a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét, valamint Unger Ferenc
könyvvizsgáló Urat kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kívánnak-e
kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nincs kiegészíteni valója.
Unger Ferenc könyvvizsgáló: A gazdasági műveletnek nincsen akadálya.
Ács János polgármester: Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy a II.
ütemhez több kézpénzes befizetés történt. A III. ütemnél a hitelfelvételnek az eszközeit
vennék igénybe a lakosok. Ez azt jelenti, hogy 50 millió forintot kell hitelként felvennie
az önkormányzatnak. Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
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Császár László alpolgármester: Az önkormányzatnak 5 millió forint plusz hitelhez kell
kezességet vállalnia. Erre azért van szükség, mert kevesebb egyösszegű befizetés
érkezett a Szennyvízberuházó Vízközmű Társulat számlájára, és sokan semmilyen
befizetést sem teljesítettek.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
79/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért és elfogadja a Tapolca Város Önkormányzata
és a Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat
közötti Társberuházói Szerződésben foglaltakat, és
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
tárgyi szerződést az önkormányzat képviseletében
megkösse.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Víziközmű
Társulatot arra, hogy az OTP Bank Rt-vel az 50.000,- eFt,
azaz Ötvenmillió forint összegre a hitelszerződést
megkösse, és a hitelösszeg és járulékai megfizetésének
futamidejére, előreláthatólag 2010-ig az Önkormányzat
kezességet vállal.
Határidő:
Felelős:

5)

folyamatos
polgármester

Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. alapító okiratának
kiegészítése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Jegyző Urat, ismertesse, hogy miért volt szükség az
alapító okirat módosítására.
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Dr. Imre László jegyző: A korábban hozott döntések alapján az alapító okirat a
cégbíróságnál benyújtásra került. A cégbíróság hiánypótló végzést bocsátott ki, illetve
egyéb apróbb módosításokat kellett végrehajtani. A bizottsági ülések során kiegészítésre
került az előterjesztés egy III. számú határozati javaslattal, mely a feladatátadási,
közhasznúsági szerződés módosítását is jelenti ugyanezzel az adattartalommal. A
hiánypótlás alapján a cégbíróságnál a társaság bejegyzésének akadálya már nem lesz.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést illetve a III. határozati javaslatot
támogatni szíveskedjenek.
Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Dr. Csonka László képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elfogadásra ajánlja
a hiánypótlás valamennyi tételét.
Szatmári Jánosné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztés I-III. határozati
javaslatát elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság és a
Pénzügyi Bizottság az előterjesztés I-III. határozati javaslatát elfogadásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
Závori László képviselő: Az Oktatási, Művelődési és Sport bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: A Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Dr. Flórián Csaba Városi Kórház-Rendelőintézet főigazgatója: A sümegi járóbetegszakellátást feladatával kapcsolatban bonyolultan alakultak az események. A tegnapi
napon a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elfogadta a feladat átadását. Ez azt jelenti,
hogy beadhatják a működési engedély módosítását.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy kérte Főigazgató Urat, hogy készítsenek el egy
olyan tanulmányt, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a járóbeteg-szakellátás Sümegen
a jelenleg kihasználatlanul álló épületrészekbe átkerüljön. Nem szeretné, ha a sebészeti
ellátás máshová kerülne. Képviselő társait kéri, hogy nagyon nagy figyelemmel kísérjék
a lehetséges változásokat. Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
80/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Városi Kórház-Rendelőintézet feladatait átvevő új közhasznú
szervezet alapító okiratának kritériumait tartalmazó
314/2005.(XI.25.)
Kt.
határozatában
foglaltakat
felülvizsgálta, az abban foglaltakat hatályában fenntartja és
az alábbiakkal egészíti ki:
a, A határozat b) pontjának második bekezdésének helyébe a
következő rész épül:
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR
megjelöléssel:
85.11.03. Fekvőbeteg-ellátás
85.12.03. Járóbeteg-ellátás
Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységi körök:
55.23.03 Egyéb szálláshely szolgáltatás
55.51.03 Munkahelyi étkeztetés
55.52.03 Közétkeztetés
A Közhasznú Társaság az alapító által fenntartott Tapolca
Városi Kórház-rendelőintézet tevékenységeit az alábbiakban
megjelölt egyes egészségügyi területeken folytatta, mint:
851 10 Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás
Belgyógyászati osztály
Sebészeti osztály
Szülészeti osztály
Rehabilitációs ellátás és gondozás
Barlangterápia
851 20 Járóbeteg szakorvosi ellátás és gondozás
Belgyógyászati szakambulancia
Sebészeti, traumatológiai szakambulancia
Nőgyógyászati szakambulancia
Tüdőgyógyászati szakambulancia
Belgyógyászati szakrendelés
Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakrendelés
Fül-orr- gége szakrendelés
Szemészet
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Bőr- és nemibeteg szakrendelés
Ideggyógyászati szakrendelés
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria, addiktológia
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés
Speciális diagnosztikai szakrendelés
Fizio és mozgásterápiai szakrendelés
Foglalkozás egészségügyi szakellátás
Szakmai tevékenységet segítő és irányító szolgáltatás
Központi irányítás
Gondnokság
RTG diagnosztika
UH diagnosztika
Labor diagnosztika
Központi sterilizáló
Sebészeti műtő
Anaesthesiológia
Gyógyszertár
Patológia, kórszövettan
Vérdepó
Egyéb szálláshely
Szervezett és nem szervezett felnőtt étkeztetés
b, A határozat az alábbi h) ponttal egészül ki:
A Közhasznú Társaság évente a gazdálkodás legfontosabb
adatait az Egészségügyi Közlönyben hozza nyilvánosságra.
Határidő: 2006. május 5.
Felelős:
Polgármester, Főigazgató
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
81/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kht. - a határozat mellékletét képező
- módosított alapító okiratát elfogadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
társaság bejegyzéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:

2006. május 5.
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Felelős:

Polgármester, Főigazgató

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
82/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kht. közhasznú szervezettel kötött,
8/2006.(II.10.) Kt. határozatával jóváhagyott
feladatellátási-közhasznúsági szerződés 2. pontját
az alábbiak szerint módosítja:
2.)
A
társaság
cél
szerinti
közhasznú
tevékenysége :
A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997.
évi CLVI. tv. 26. § c., pontjában foglalt
tevékenységek közül az alábbiakat végzi:
1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-,
egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
2. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak
gondozása.
17. Rehabilitációs foglalkoztatás.
A társaság közhasznú tevékenysége keretében
biztosítja az aktív kórházi fekvőbeteg ellátás, a
rehabilitációs ellátást és gondozást, valamint a
járóbeteg szakorvosi ellátást és gondozást.
A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi
körei TEÁOR megjelöléssel:
85.11.03.
85.12.03.

Fekvőbeteg-ellátás
Járóbeteg-ellátás

Közhasznú tevékenységet kiegészítő tevékenységi
körök:
55.23.03
55.51.03
55.52.03

Egyéb szálláshely szolgáltatás
Munkahelyi étkeztetés
Közétkeztetés

A Kórház-rendelőintézet TEÁOR kód szerinti
tevékenységeit az alábbiakban megjelölt egyes
egészségügyi területeken folytatta, mint:
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851 10
Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás
Belgyógyászati osztály
Sebészeti osztály
Szülészeti osztály
Rehabilitációs ellátás és gondozás
Barlangterápia
851 20
Járóbeteg
szakorvosi
ellátás
és
gondozás
Belgyógyászati szakambulancia
Sebészeti, traumatológiai szakambulancia
Nőgyógyászati szakambulancia
Tüdőgyógyászati szakambulancia
Belgyógyászati szakrendelés
Csecsemő- és gyermekgyógyászati
szakrendelés
Fül-orr- gége szakrendelés
Szemészet
Bőr- és nemibeteg szakrendelés
Ideggyógyászati szakrendelés
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria, addiktológia
Tüdőgyógyászati szakrendelés
Kardiológiai szakrendelés
Nőgyógyászati szakrendelés
Ortopédiai szakrendelés
Speciális diagnosztikai szakrendelés
Fizio és mozgásterápiai szakrendelés
Foglalkozás egészségügyi szakellátás
Szakmai tevékenységet segítő és irányító
szolgáltatás
Központi irányítás
Gondnokság
RTG diagnosztika
UH diagnosztika
Labor diagnosztika
Központi sterilizáló
Sebészeti műtő
Anaesthesiológia
Gyógyszertár
Patológia, kórszövettan
Vérdepó
Egyéb szálláshely
Szervezett és nem szervezett felnőtt
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étkeztetés
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a módosított szerződés
aláírására.
Határidő :
Felelős:

6)

2006. május 10.
Polgármester, Főigazgató

2005. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló
beszámoló
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy az ellenőrzést Nagy Károlyné belső ellenőr
elvégezte. Felkéri Koppányi Ferenc képviselőt, ismertesse a Pénzügyi Bizottság
álláspontját a napirendi ponttal kapcsolatosan.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Ács János polgármester: Kérdezi Unger Ferenc könyvvizsgálót, valamint Nagy
Károlyné belső ellenőrt, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kívánnak-e kiegészítést
tenni.
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nincs kiegészíteni valója.
Nagy Károlyné belső ellenőr: Nem kíván kiegészítést tenni.
Ács János polgármester: Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
83/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete a 2005. évi
folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői
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ellenőrzésről, valamint a belső
készített éves beszámolót elfogadja.

7)

ellenőrzésekről

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Elmondja, hogy az előterjesztést az Általános Igazgatási Iroda
és a Gyámhivatal együtt készítette. Felkéri a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Dr. Csonka László képviselő: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság egyhangúlag
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek az előterjesztést. Az előterjesztés nagyon
alapos, mindenre kiterjedő munka.
Závori László képviselő: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést
14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatosan kíván-e kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nincsen kiegészíteni valója.
Bakos György képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább
munkáját.
Bogdán Tamás képviselő: Elmondja, hogy bizottsági ülésen dicsérték az előterjesztés
alaposságát. A bevezető szövegben közölt adatok azt tükrözik, hogy a lakosság száma
csökken. Ennek egyik oka az, hogy a fiatalok kiköltöznek a városból. A bölcsődei
férőhelyek száma jóval a létszám felett van. Azokat az embereket, akiknek munkába kell
állniuk azért, hogy segítsék családjuk megélhetését, segíteni kell.
Ács János polgármester: Úgy gondolja, nincs abban összefüggés, hogy az emberek
vidékre kiköltöznek, és Tapolcán Bölcsődét kellene csinálni. A kistérségben egyedül
Tapolcán van bölcsődei ellátás. A normatív támogatáson felül gyermekenként közel
400.000.- Ft-os támogatást nyújt az önkormányzat. A vidékre való kiköltözést meg kell
állítani. Ennek egyik oka az, hogy Zalahaláp vagy Kisapáti sincs messzebb, mint a Dobó
lakótelepi városrész. Az elmúlt időszakban az önkormányzat 80 lakás biztosításával,
valamint a közeljövőben újabb lakások megépítésével a Dobó lakótelepen segíti majd itt
tartani a fiatalokat. Ezek mind kedvezményes építésű lakások. Közepes méretű lakások
tervezésével bízták meg azokat, akik erre jelentkeztek, hiszen ezekre van a legnagyobb
igény a fiatalok és idősek körében egyaránt.
Bakos György képviselő az ülésre megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja tovább
munkáját.
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Dr. Csonka László képviselő: Az, hogy a fiatalok elmennek vidékre, annak piaci oka
van. Magas a telekár Tapolcán. Egy bölcsődei csoport megindítása nem egy nagy
feladat, úgy gondolja, az önkormányzat ezt is meg tudja oldani.
Koppányi Ferenc képviselő: A Bölcsődébe tapolcai munkahellyel rendelkezőket fel
lehet venni, nem kötelező a tapolcai lakhely. Attól, hogy valaki Zalahalápon él és
Tapolcán dolgozik, attól még tudomása szerint fel kell venni.
Dr. Csonka László képviselő: Nem kötelező felvenni, az Egészségügyi és Szociális
Bizottság dönt róla.
Koppányi Ferenc képviselő: A rendeletet úgy kéne módosítani, hogy a bölcsődei
felvételhez nemcsak tapolcai munkahely, hanem tapolcai állandó lakhely is kelljen.
Dr. Csonka László képviselő: A statisztikát nézve a Bölcsődébe felvett gyerekek szülei
állandó tapolcai lakhellyel rendelkeznek.
Horváthné Németh Edit képviselő: Bizottsági üléseken is többször elmondta már, hogy
nem a bölcsődei férőhelyeket kellene bővíteni, hanem azt kellene elérni, hogy egy
kisgyermek három éves koráig a családban tudjon maradni. Az előterjesztésből is
kiderül, hogy mennyi problémás gyerek van, akiknek a száma egyre csak növekszik.
Ennek megoldás az, hogy a gyermek minél többet a családi közösségben tudjon
maradni. Természetesen vannak problémás családok, szükség van a Bölcsődére, a
Nevelési Tanácsadóra. Akinek módja és lehetősége van rá, anyagi okokból ne
kényszerüljön arra, hogy Bölcsődébe kelljen adni gyermekét. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottsági üléseken a bölcsődei felvételi kérelmekben sokszor azt olvassák,
hogy a szülők azért szeretnék gyermekük bölcsődei felvételét, hogy többet keressenek.
Társadalmi összefogással el kellene érni, hogy az édesanyja mellett maradjon a gyermek
legalább három éves koráig.
Császár László alpolgármester: Képviselő Asszonnyal egyetért, hiszen ha
önkormányzati szempontból ezt a pénzt a szülőknek adnák, akkor otthon tudna
maradni a gyermekkel, a probléma is megoldódna. Erre sajnos jogszabályi lehetőségek
nincsenek.
Bognár Ferenc képviselő: A GYES mellett lehetővé tették, hogy az anyukák nyolc órás
foglalkoztatásban dolgozzanak. A családban nevelés sokkal jobb, de anyagilag mégis rá
vannak a szülők kényszerítve.
Dr. Csonka László képviselő: 1986-1988. körül 180 bölcsődés volt Tapolcán, ami idén 38
fő. A gyermekszám és a bölcsődei férőhely a harmadára csökkent.
Ács János polgármester: A Bölcsőde is önként vállalt feladata Tapolca városnak. A
város két olyan intézményt is működtet – Bölcsőde, Hajléktalanok Átmeneti Otthona -,
amit a térségben egyetlen település sem vállalt fel. Tapolca nagyságú városok
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többségében nincs bölcsődei ellátás. Elmondja, hogy pl. az Óvodában megtörténik a
beiratkozás, beiratkozik 60 gyermek. Amikor az ember elmegy körbenézni, csak 30
gyermeket lát. A Bölcsődében a beiratkozott létszám és az ott tartózkodás nem azt a
statisztikát hozza, mint amennyire pályáznának. Anyukák sok esetben próbálnak olyan
lehetőséget választani, hogy a még otthon lévő nagyobb gyermek mellett – aki még nem
óvodás – szeretné a másik gyermeket a Bölcsődébe berakni úgy, hogy nem is biztos,
hogy dolgozik.
Lengyel József képviselő: Tudomása szerint a Bölcsőde tízezer lélekszámú városnál az
önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat. Az alapvető probléma az, hogy
Tapolcán és Magyarországon nem olyan a helyzet, hogy a férj annyit keres, hogy az
édesanya nyugodtan otthon tudjon maradni. Törekedni kell arra, hogy Tapolcáról ne
költözzenek ki elsősorban a fiatalok. Azért költöznek el, mert nincs elegendő
munkahely. A következő Képviselő-testületnek erősen a figyelmébe kell ajánlani a
munkahely előteremtésének a segítését. Úgy gondolja, hogy az a Képviselő-testület is a
maga anyagi képességeihez mérten megtette, amit meg tudott tenni ez ügyben.
Ács János polgármester: A Hajléktalanok Átmenti Otthona nem kötelező
önkormányzati feladat. Helyesbítené azzal, hogy a Bölcsőde kötelezően ellátandó
feladata az önkormányzatnak. Felülvizsgáltatja az a kérdést, hogy mennyi az a gyermek,
aki tapolcai állandó lakhellyel rendelkeznek.
Lévai József képviselő: A Tapolcán működő vállalkozásoknak célja, hogy
hozzájussanak a megfelelő számú munkaerőhöz. Az előterjesztéssel kapcsolatosan
elmondja, hogy minden évben színvonalas előterjesztést kapnak. Visszatérő kérdés a
Családok Átmeneti Otthonának a problémájának a megoldása. Az anyagban szerepel,
hogy kistérségi szinten kell megoldani ezt a feladatot, hiszen nemcsak Tapolcán vannak
olyan családok, akik a nyújtott szolgáltatást igénybe vennék, hanem a kistérségekben is.
Kéri Polgármester Urat és az Alpolgármestereket, hogy kistérségi szinten
szorgalmazzák ennek a problémának a megoldását.
Ács János polgármester: A probléma megoldását a kistérségek felé szorgalmazták.
Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van kérdése,
kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester az előbb említett
módosításokkal szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

84/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT
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Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
készült átfogó értékelést elfogadja.

8)

Tapolca Város Önkormányzata különböző önkormányzati szövetségekben való
tagságának felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előterjesztésből kiderül, hogy az önkormányzat milyen
szövetségeknek tagja, és mennyi tagdíjat fizet. Úgy gondolja, hogy a Magyar Turisztikai
Egyesület az évi egyszeri közgyűlésével gyakorlatilag nem számottevő ezen a területen.
Tapolca és Környéke Kistérségi Társulásról a Képviselő-testület a nyári szünet előtt
kapni fog erről egy tájékoztató anyagot, hogy mi az ami történt és történhet, milyen az a
szerep, amivel Tapolca ebben – mint legnagyobb lélekszámú község – több mint 50%-kal
részt vesz, és részt vehet. A tájékoztató tartalmazni fogja, hogy milyen szerepet kapnak
a Társulatban, milyen hasznuk van belőle. Egyelőre a Társulásban benn kell maradni,
ugyanis amikor a térségbe csatlakoztak, előzetesen három év tagságot vállaltak. A
Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesületében azért kellene megtartani a tagságot, mert
történelmileg is fűződik Tapolcához. A Kisvárosok Önkormányzati Szövetsége változás
esetén azonnal tájékoztatja Tapolca Város Önkormányzatát. A Badacsonyi Borvidéki
Borút Egyesületet véleménye szerint nem kellene támogatni. Az Egyesület nem tartja
borúti településként számon Tapolcát. A Vasutas Települések Szövetségének sincsen
nagy hangsúlya, hiszen két-három ember dönti el a Magyar Államvasutak sorsát.
Javasolja, hogy a Balatoni Szövetséggel szakítsák meg a kapcsolatot, ugyanis ha az
állandó lakosságot nézik, akkor Tapolca ennek a Szövetségnek a harmadik legnagyobb
lélekszámú települése. Semmilyen pályázati és egyéb lehetőségek nincsenek. Úgy
gondolja, ezt a tagsági díjat a város másra is el tudja költeni. Kéri, hogy a Magyar
Urbanisztikai Társaságot továbbra is tartsák fenn. Ez arról szól, hogy a Hild-díjas
települések valamilyen formában egy-egy kiadványt kiadjanak. A Közép-dunántúli
Regionális Egészségügyi Tanácsban praktikus a kapcsolatot fenntartani. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Szatmáry Jánosné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
határozati javasatokat a következők szerint ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek:
Az I. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A II. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A III. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A IV. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Az V. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
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A VI. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A VII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A VIII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A IX. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A X. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A XI. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A XII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Závori László képviselő: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, a határozati javasatokat a következők szerint ajánlja elfogadásra a
Képviselő-testületnek:
Az I. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A II. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A III. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A IV. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Az V. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A VI. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A VII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A VIII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A IX. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A X. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A XI. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A XII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a
határozati javasatokat a következők szerint ajánlja elfogadásra a Képviselő-testületnek:
Az I. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A II. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A III. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A IV. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
Az V. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A VI. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A VII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A VIII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A IX. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.
A X. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A XI. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot továbbra is fenntartásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.
A XII. határozati javaslatban megfogalmazott tagságot felmondásra ajánlja a Képviselőtestületnek.

Ács János polgármester: Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
Koppányi Ferenc képviselő: Kéri, hogy amennyiben mód van rá, a Tapolca és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás ténylegesen hajtson végre valamilyen
beszámolót és elszámoltatást. Milyen pénzből, milyen költségvetéssel, hány fővel
dolgozik, hol működik, és hol van a székhelye. Tudomása szerint a Belvárosi
Irodaházban került elhelyezésre a Társulás. Véleménye szerint aránytalanul működik a
dolog, mert a tavalyi évben Tapolca, és más települések is nyújtottak be
szennyvízcsatornázásra pályázatot. Tapolca nagyobb lélekszámú város, mégis
ugyanannyi támogatást kapott, mint egy kisebb település.
Ács János polgármester: Úgy gondolja, a júniusi ülésen a beszámoló kiosztásának nem
lesz akadálya.
A Képviselő-testülethez meghívják a kistérség elnökét és a
munkaszervezet vezetőit is.
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Lévai József képviselő: A választások befejeződtek. Úgy gondolja, nem az ő tisztsége
megvédeni a kistérségeket. Azzal a problémával foglalkozni kell, hogy a Társulás miért
nem tapolcai székhelyen működik. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy gondolják át
a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesületben való részvételt. Anyagilag különösebben
nem terheli meg az önkormányzatot, Tapolcát egyrészt kötelezi, hogy a borral
foglalkozik. Ma is sokan élnek Tapolcán, akik borból, szőlőtermesztésből próbálnak
megélni.
Ács János polgármester: Véleménye szerint a Badacsonyi Borlovag Rend sokkal többet
tesz a bor idegenforgalmáért, mint a Borút Egyesület. Utánanézett annak, ha Tapolca
város nem kíván tagja lenni a Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesületnek, akkor nem
biztos, hogy az Egyesület továbbra is működőképes lesz.
Császár László alpolgármester: Javasolja, hogy ezt a tagsági díjat a Szentgyörgy-hegy
Alapítványért, vagy egy másik Borlovag rendnek adják oda. Emlékei szerint az elmúlt
négy évben nem volt kapcsolatuk a Borút Egyesülettel.
Szatmári Jánosné képviselő: Az Ifjúságért Önkormányzati Szövetség amikor
megalakult, Tapolca az alapítók között volt. Az alapító okirat elkészültekor a
budapestiek a vidéket finoman kitették a vezetőségből, nem kapták meg azt a
lehetőséget, amivel igazán élni tudtak volna. A Szövetség megalakulásakor Tapolca
ifjúságáról beszámolt képanyaggal, videóval, beszámolóval. Amikor a Szövetség
külföldi utakat szervezett, akkor elfeledkeztek Tapolcáról. Finoman bevonták a
kerületeket. Kéri, hogy ne támogassák őket, mert csak a pénzt viszik el.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester az I. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a Magyar Turisztikai Egyesületben Tapolca
Város Képviselő-testülete a tagsági viszonyát továbbra is fenntartja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen ellenszavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
85/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Magyar Turisztikai Egyesületben
felmondja.
Ács János polgármester a II. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásban Tapolca Város Képviselő-testülete
a tagsági viszonyát továbbra is fenntartja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
86/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Tapolca és Környéke Többcélú
Kistérségi Társulásban továbbra is fenntartja.
Ács János polgármester a III. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Magyar Szőlő és Borvárosok Egyesületében Tapolca Város Képviselő-testülete a tagsági
viszonyát továbbra is fenntartja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
87/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Magyar Szőlő és Borvárosok
Egyesületében továbbra is fenntartja.
Ács János polgármester a IV. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint az
Európai Városok és Régiók Egyesülete a Kultúráért nevű szervezetben Tapolca Város
Képviselő-testülete a tagsági viszonyát felmondja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
88/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát az Európai Városok és Régiók
Egyesülete a Kultúráért nevű szervezetben felmondja.
Ács János polgármester az V. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint az
Ifjúságért Önkormányzati Szövetségben Tapolca Város Képviselő-testülete a tagsági
viszonyát felmondja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
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– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
89/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát az Ifjúságért Önkormányzati
Szövetségben felmondja.
Ács János polgármester a VI. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint az
Intelligens Települések Országos Szövetségében Tapolca Város Képviselő-testülete a
tagsági viszonyát felmondja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
90/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát az Intelligens Települések Országos
Szövetségében felmondja.
Ács János polgármester a VII. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségében Tapolca Város Képviselőtestülete a tagsági viszonyát továbbra is fenntartja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
91/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Kisvárosi Önkormányzatok
Országos Érdekszövetségében továbbra is fenntartja.
Ács János polgármester a VIII. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Badacsonyi Borvidéki Borút Egyesületben Tapolca Város Képviselő-testülete a tagsági
viszonyát felmondja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
92/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Badacsonyi Borvidéki Borút
Egyesületben felmondja.
Ács János polgármester a IX. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Vasutas Települések Szövetségében Tapolca Város Képviselő-testülete a tagsági
viszonyát továbbra is fenntartja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 7 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
93/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági
viszonyát
a
Vasutas
Települések
Szövetségében felmondja.
Ács János polgármester a X. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Magyar Urbanisztikai Társaságban Tapolca Város Képviselő-testülete a tagsági
viszonyát továbbra is fenntartja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
94/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Magyar Urbanisztikai Társaságban
továbbra is fenntartja.
Ács János polgármester a XI. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Közép-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanácsban Tapolca Város Képviselő-testülete
a tagsági viszonyát továbbra is fenntartja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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95/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Közép-Dunántúli Regionális
Egészségügyi Tanácsban továbbra is fenntartja.
Ács János polgármester a XII. határozati javaslatot szavazásra teszi fel, mely szerint a
Balatoni Szövetségben Tapolca Város Képviselő-testülete a tagsági viszonyát felmondja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

96/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete az önkormányzat
tagsági viszonyát a Balatoni Szövetségben felmondja.

9)

Tájékoztató Tapolca város nemzetközi kapcsolatairól
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az előterjesztés összeállításához Bicsérdiné Szabó Nikoletta
segítségét kérte. Elmondja, hogy már tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a
nemzetközi kapcsolatok közül a legkevésbé aktív a Stadthageni kapcsolatuk. Többször
is felkeresték az ottani polgármestert telefonon és írásban, de megkeresésükre egyszer
sem reagáltak. Annak örülnek, hogy az intézmények közül többen tartják a kapcsolatot
különböző szakmai, oktatási rendezvényeken. Jónak mondható a kapcsolat a többi
testvérvárossal. Elmondja, hogy a helyi választások miatt idén augusztus 20-án nem
tudják a testvérvárosokat meghívni, mivel más országokban is választásra kerül sor. A
kétévenként megrendezésre kerülő magyar-finn testvérvárosi kapcsolat a finnországi
Poriban kerül megrendezésre június hónapban, amelyen városunk képviseletében
Bognár Ferenc, Sibak András és Závori László képviselők vesznek részt. Poriban
találkoznak a résztvevők, onnan a finn testvérváros, Lempäälä látja vendégül Tapolca
képviseletét. Az út szervezés alatt van, melyhez nemzetközi pályázat nyújt be a
követség, amely kb. 40-50%-os kedvezményt jelent a találkozón való részvételre. A
horvátországi Umag településsel felvették a kapcsolatot. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Szatmári Jánosné képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
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Závori László képviselő: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 14 igen
szavazattal, egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Ács János polgármester: Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
97/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Képviselő-testülete Tapolca város
nemzetközi kapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja.

VEGYES ÜGYEK:
1)

Köszönetnyilvánítás a Hotel Pelion ****-nak
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Örömmel jelenti be, hogy a fiatal, és nagyon jól működő Hotel
Pelion a négycsillagos szállodák közül a magyar turizmus minőségi díját kapta meg
2005-ben. A 2005-ös év legjobb vidéki négycsillagos szállodájának járó Aranynap-díjat is
megkapta, amely titkos szavazás alapján, szakmai újságírók által elismert díj. Tisztelettel
köszönti a Képviselő-testületi ülésen megjelent Pokorádi Sándor igazgató Urat.
Munkájukat oklevéllel szeretné megköszönni neki és a hotel valamennyi dolgozójának.
Elmondja, hogy jó döntés volt, mikor a Képviselő-testület eldöntötte, hogy Tapolcára
egy szálloda épüljön, mely a hozzá fűzött reményeket beváltotta. Munkájukat
megköszöni, melyhez további sok sikert kíván.
Pokorádi Sándor Hotel Pelion**** igazgatója: Elmondja, hogy az oklevelet a szálloda
valamennyi dolgozójának meg fogja mutatni. A Magyar Turizmus Minőségi Díjat
kétévente, az Aranynap-díjat pedig évente felülvizsgálják, ezért igyekeznek ezt a
minősítést megőrizni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
javaslatát.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
98/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elismerését fejezi ki, és gratulál Pokorádi Sándor
igazgatónak és a Hotel Pelion**** valamennyi
dolgozójának, hogy szaktudásukkal elősegítették a
Magyar Turizmus Minőségi Díj, valamint a 2005-ös év
legjobb vidéki négycsillagos szállodájának járó
Aranynap-díj elnyerését.
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Tapolca város
turisztikai vonzerejének növelése érdekében kifejtett
tevékenységükért.

2)

Bárdos Lajos Általános Iskola felújításhoz szükséges pénzügyi források
átütemezése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy hivatalosan még nem
jelent meg, de a Határozatok Tárában azokat a beadott honvédségi ingatlanokat,
amelyek a Kinizsi laktanya, illetve a másik oldalról a volt Csobánc laktanya ingatlanai
helyrajzi számok alapján kért dolgok megtörténtek. Rövid időn belül várhatóan meg fog
jelenni valamelyik közlönyben is, ezért a városnak fel kell készülni arra, hogy ha az
ingatlanok átadásra kerülnek, akkor a Honvédelmi Minisztérium illetve a Magyar
Állam a városnak térítésmentesen átadja a honvédségi ingatlanokat. A városnak utána
gondoskodni kell annak őrzéséről, valamint az ingatlan további hasznosításáról.
Javaslatokat vár a Képviselő-testülettől és Tapolca város lakosságától a nevezett
ingatlanok hasznosítására vonatkozóan. Fel kell térképezni, hogy milyen ingatlanokat
milyen állapotban kaptak meg, melyek azok az épületek, amelyek fenntartása továbbra
is szükségesek és érdemesek, melyek azok, amelyeket anyagáért le tudják bontatni, és
melyek azok, amelyeket környezetvédelmi okok miatt le kell bontatni. Egy rekultivációs
tervet kell kialakíttatni, hiszen olyan ingatlanokról van szó, amelyeken elképzelhetően a
közeljövőben környezetvédelmi problémák jelentkezhetnek. Erre a feladatra egy
alkalmas személyt kell kijelölni, aki kezében tartja és koordinálja ezt a tevékenységet.
Elképzelése van már a személyi kérdések felől. A közlönyben való megjelenés után egy
rendkívüli testületi ülés keretében tájékoztatná a Képviselő-testületet. Elmondja, hogy a
tegnapi nap során a Bárdos Lajos Általános Iskola felújítása során megtörtént a
pénzügyi források átütemezése. A Regionális Fejlesztési Tanácshoz több pályázatot is
beadtak, ebből az egyik nagyobb összegű pályázatot a Bárdos Lajos Általános Iskola
nyerte, de akkor még nem tudták az ütemezés módját. Váratlanul az idei forrásokat több
millió forinttal csökkentették. Az átcsoportosításhoz szeretné képviselő társai javaslatát
kérni, mivel ez a költségvetésben már elfogadott tétel volt. A Kazinczy Ferenc Általános
Iskola a pályázaton nem szerepelt sikeresen, ezért ennek az önrészét javasolja
átcsoportosítani a Bárdos Lajos Általános Iskola 2006. évi forrásainak a növelésére. A
bizottságok az előterjesztést nem tudták megtárgyalni, ugyanis a napirendi pont a
Képviselő-testületi ülésen került kiosztásra. Képviselőtársait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, kiegészíteni valója, javaslata, észrevétele.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

99/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Bárdos Lajos Általános Iskola
teljeskörű felújításának folytatásához elnyert, a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt
36.689.000,Ft,
azaz
bruttó
Harminchatmillióhatszáznyolcvankilencezer Forint összegű 2006-2007. évekre
vonatkozó támogatást saját forrásainak átütemezésével fel
kívánja használni.
A beruházás 2006. évi saját forrását, 9.717,- eFt, azaz
Kilencmillió-hétszáztizenhétezer Forint összegben Tapolca
város 2006. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2006.(II.13.) Kt.
rendelet 23. Cím Beruházások előirányzatából biztosítja úgy,
hogy a Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra
felújítás I. ütem elnevezésű 5.155 eFt, azaz Ötmillióegyszázötvenötezer Forint előirányzatából 4.999,- eFt azaz
Négymillió-kilencszázkilencvenkilencezer Forint összeget a
Bárdos Lajos Általános Iskola infrastruktúra felújítása
előirányzatra átcsoportosít, a fennmaradó 156,- eFt-ot pedig
a Pályázati Önrész előirányzatra helyez át.
Egyúttal a 14/2006.(II.10.) Kt. határozatát az abban foglalt
Kazinczy Ferenc Általános Iskola infrastruktúra fejlesztése
tárgyú pályázathoz önrész biztosításával együtt hatályon
kívül helyezi. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2006. május 25., illetve folyamatos
Felelős:
Polgármester
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3)

Pályázat benyújtása a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző
intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az
intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri Závori László képviselőt, ismertesse az Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság álláspontját.
Závori László képviselő: Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 15 igen
szavazattal, egyhangúlag az előterjesztést elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
Ács János polgármester: Felkéri az Oktatási referens asszonyt, ismertesse a szakképzési
program lényegét.
Tóth Mária Oktatási referens: A pályázatot az Oktatási Minisztérium Alapkezelő
Igazgatósága írta ki azon fenntartók részére, amelyek szakképzést működtetnek. Ez egy
hároméves fejlesztési terv, amely egyfajta összehangolás a munkaerő-piaccal
kapcsolatban, továbbá területi lefedettséget biztosítana a szakképzések területén. A
pályázat önrészt nem igényel, 5 és 10 millió forint elnyerését tenné lehetővé a terv
elkészítése. A területi lefedettség minél szélesebb, annál nagyobb a pályázat elnyerésére
a lehetőség, ezért Pápa Város Önkormányzatával egy konzorciumi megállapodást
szeretnének kötni, így a szakképzések területén egyfajta összehangolt fejlesztési tervet
készítenének el. A pályázat beadási határideje 2006. május 07.
Ács János polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van
kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

100/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért az Oktatási Minisztérium Alapkezelő
Igazgatósága által meghirdetett a „Munkaerő-piaci
Alap
képzési
alaprész
központi
keretéből
finanszírozandó,
a
szakképzési
programok
előkészítését szolgáló, szakképző intézmények
fejlesztésére
vonatkozó,
az
intézmények
infrastrukturális
és
az
intézmények
közötti
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együttműködés
fejlesztését
szolgáló
elkészítésére” című pályázat benyújtásával.

tervek

Határidő: 2006. május 07.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

101/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért, hogy Tapolca Város Önkormányzata és Pápa
Város Önkormányzata mint a szakképző intézmények
fenntartói konzorciumot hozzanak létre Pápa Város
Önkormányzata gesztorságával.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
102/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért, hogy a pályázaton Tapolca Város
Önkormányzata fenntartásában működő Batsányi
János Gimnázium és Szakképző Iskola, Széchenyi
István Szakképző Iskola és a Szász Márton Általános
Művelődési Központ részt vegyen, a pedagógiai
programjaikban szereplő szakmacsoportokkal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

103/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
nyitott Pápa Város Önkormányzatával létrehozott
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szakképző intézmények
későbbi bővítésére.

fenntartói

konzorcium

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
104/2006.(IV.28.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét Pápa
Város Önkormányzatával létrehozott szakképző
intézmények fenntartói konzorciumi megállapodás
aláírására.
Határidő: 2006. május 07.
Felelős: polgármester
Ács János polgármester: Az oktatással kapcsolatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet,
hogy a Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy a tapolcai Nevelési
Tanácsadónak és a Járdányi Pál Zeneiskolának az eddig megszokott ütemben továbbra
is folyósítja a támogatását. A Nevelési Tanácsadó esetében közel 10 millió forintot, a
Járdányi Pál Zeneiskolánál pedig 7,2 millió forintot jelent. A tapolcai Tűzoltó
Köztestületnek pályázati önrészhez 7 millió forintot biztosít a Megyei Önkormányzat a
2006. évi költségvetéséből.

4)

Támogatási kérelmek ismertetése
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Megkapta, és tudomásul vette azokat a kérelmeket, amelyeket
a képviselők az egyéni keretükből támogatni kívánnak. Úgy gondolja, május végére a
kötelezően ellátandó feladatok mellett a kérelmek támogatásával is tudnak majd
foglalkozni. Kéri képviselő társait, hogy a sorrendiséget tartsák be. Ez nem azt jelenti,
hogy a kért összegek nem kerülnek kifizetésre, hanem egy rövid idejű csúsztatás
várható ezzel kapcsolatban. Kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van
kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester tudomásul vételként
szavazásra teszi fel a az előterjesztett kérelmet.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztett támogatásokat- 14
igen szavazattal egyhangúlag - tudomásul veszi.
Ács János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2003-as ÁSZ
vizsgálat után Tapolca Város Polgármestere és Jegyzője ellen nyomozati eljárás indult,
amely 2006. február 28-ig tartott. A Veszprém Megyei Ügyészség ezen időpontig, mint
meglapozatlan vád, és bűncselekmény hiányában az eljárást megszüntette.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Ács János polgármester: Megkéri képviselő társait, hogy akinek kérdése, észrevétele
van, azt most tegye meg.
Szatmáry Jánosné képviselő: Elmondja, hogy a Keszthelyi úti vasúti átjáró botrányosan
néz ki. Kéri Polgármester Urat, hogy ismételten szólítsa fel a MÁV igazgatóságát, tegyen
annak érdekében, hogy ott a kátyúkat megszüntessék, mert az balesetveszélyes.
Ács János polgármester: Jogos az észrevétel. A MÁV Igazgatóságával történtek
tárgyalások, akik azt ígérték, hogy a vasúti átjárónál a kátyúkat megszüntetik.
Hársfalvi József Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodavezető: Polgármester Úr
kezdeményezésére létrejött a MÁV Zrt-vel és az önkormányzattal egy közös egyeztetés.
Erről egy jegyzőkönyvet felvettek, de a teljesítési határidő alól kibújtak. Az emlékeztetőt
megkapva a Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda kérte, hogy a teljesítési határidőt
jelöljék meg, de erre a mai napig nem érkezett válasz. Az egyeztetésen helyszíni szemlét
tartottak még a Hegymagasi úti átjárónál is, ahol szintén ilyen katasztrofális a helyzet.
Ács János polgármester: A városban aszfaltozásokra kerül sor, most a szegélyek és
egyéb javítási munkák folynak. Arra kéri a Képviselő-testület tagjait, ha bármi
észrevétel, javaslat van, keressék fel a Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodát ezzel
kapcsolatban. Felhívja a figyelmet, hogy azon a legfontosabb útvonalon, mint pl. a
Halápi úton, az Ady Endre utcában ideiglenesen is helyre kell állítani a portól, a zajtól, a
nagykátyúktól mentes dolgot. Sok mellékutcában járhatatlanok az utak. Megállapodás
szerint folyamatos kötelezettségvállalása van a teljesítőknek. Jelezzék a képviselők azt is,
ha pl. kiszáradt egy fa, a virágágyás kiszárad, vagy ha valamilyen rendellenességet
tapasztalnak a Tóparton.
Szatmáry Jánosné képviselő: A díszbokrok virágzásakor, vagy amikor a tulipán
kinyílik, vannak fiatalok, akik úgy gondolják, hogy azért nyílik, hogy ők letéphessék. A
lakótelepen élő, családi házban lakó emberek a házuk előtt lévő orgonabokrokról a
fiatalok letördelik a virágot.
Dr. Csonka László képviselő: A Hegymagasi úti vasúti átjáró tengelytörő, féllábszárig
érő kátyúk vannak. A kátyú betöméséhez elég lenne fél zsák sóder, egyharmad cement,
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egy vödör víz. Hat hete ez ügyben nem történt semmi, miközben a Tapolca tábla alatt
Hild-díjas város felirat szerepel. Elmondja, hogy emiatt szégyelli magát.
Ács János polgármester: Nem kell magunkat szégyellni, mert amit az önkormányzat
meg tudott ez ügyben tenni, azt megtette. A vasúti műszaki előírásokba az
önkormányzat nem avatkozhat bele. Ha az önkormányzaté lenne a kátyúzandó terület,
már ősszel kijavították volna a hibákat. Mindkét közúti átjáró nem a város kezelésben
tartozó utakhoz tartozik. Fel fogják őket szólítani továbbá, hogy a csapadékvízelvezetést oldják meg.
Bogdán Tamás képviselő: A Tópart átjáróján van egy neuralgikus pont. A Tópart
rendbetételére rengeteg pénzt költött a város. Egészségügyi Bizottsági ülésen elmondta,
hogy a régi malomnál az ingatlan szeméttároló teleppé alakult át. Kérdezi, hogy mit
lehet az ellen tenni az állapot megszűnése érdekében?
Dr. Imre László jegyző: Elmondja, hogy a Műemlékvédelmi Felügyelőséget és a
tulajdonosokat értesíteni fogják a problémáról. Az idegenforgalmi szezon előtt, amiket a
jogszabályok lehetővé tesznek, a hatóságok előtt eljárnak. Ez a feladat részben jegyzői
körben lévő hatáskör, ami az ingatlanon lévő gazt, szemetet illeti, folyamatosan eljárnak
ez ügyben.
Ács János polgármester: Véleménye szerint az ingatlan-tulajdonost többször is fel lehet
szólítani, de a szemetet onnan nem fogják elvinni. Az idegenforgalmi szezonra az ott
lévő szemetet el fogja vitetni az önkormányzat, le fogja kaszáltatni, majd ezután az
önkormányzat az ingatlanra rá fogja terhelni a költségeket jelzálog útján. Nem
engedhető meg, hogy a város közepén egy szemetesdombot alakítsanak ki amellett,
hogy életveszélyes az az ingatlan, amelyik félig kész állapotban áll.
Bakos György képviselő: Kérdezi, hogy a kátyúzások várhatóan mikor indulnak be.
Elmondja, hogy az Ipar utcában az utak helyzete nagyon katasztrofális. Murvával vagy
egyéb mással be lehet-e azokat a kátyúkat tömni?
Ács János polgármester: A kátyúzás egy része kapcsolódik az aszfaltozáshoz, de
kátyúzni azokon az utakon is kell, ahol most nem lesz aszfaltozás.
Hársfalvi József Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodavezető: Az árajánlatok
megérkeztek, a kátyúzások elvégzésére a kivitelezőt kiválasztották, a szerződés jövő
héten aláírható.
Ács János polgármester: Elmondja, hogy az Ipar utcát elkerülő útnak használják a
legnagyobb járművek is. Pályázat vagy más egyéb úton erre megoldást kell találni.
Végső megoldásnak azt tartja, ha az Ipar utcában is egy végleges aszfaltburkolatot
raknak le. A Képviselő-testület nevében kéri Jegyző Urat, hogy intézkedjék a
Földművelésügyi Hivatalnál, hogy az önkormányzat bevezető területeihez kapcsolódó
honvédségi ingatlanokon a tulajdonos próbáljon valamilyen rendet kialakíttatni.
Tapolca és Sümeg között nagyon sok a szemét, ami egyáltalán nem Tapolcához tartozik.
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Dr. Imre László jegyző: Az intézkedéseket meg fogják tenni.
Horváthné Németh Edit képviselő: A vasútállomás előtti ligetben új köztéri bútorok
kerültek elhelyezésre, amit erős emberek a betonzattal együtt mozdíthatóvá tettek.
Tudomása szerint az ott lévő madarakkal nem lehet mit kezdeni. A padokat
összepiszkítják, azokra leülni már nem lehet. Kéri, ha van rá lehetőség, legalább
kéthetente tisztíttassák le ezeket a köztéri bútorokat.
Lévai József képviselő: A csatorna-beruházások kapcsán elindultak az aszfaltozások. A
műszaki vezetésnek a figyelmét fel kéne hívni arra, hogy a különösen terhelt
útszakaszokon a tömörítés nem nagyon sikerült. Fel kell hívni továbbá a figyelmüket
arra, hogy aszfaltozás előtt állítsák vissza az út terhelésnek megfelelő szerkezetét.
Ács János polgármester: Ezzel kapcsolatban személyesen tárgyalt a beruházó cég
vezetőjével, aki ígéretet tett arra, hogy ezek erősített burkolatot kapnak.
Lengyel József képviselő: Jegyző Urat kéri, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket,
hogy a volt hadi úton lévő illegális szemetet az ingatlan-tulajdonos elszállíttassa.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 10.50 órakor bezárja.
K. m. f.
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