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Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, két
képviselő társuk igazoltan van távol. Kéri, hogy aki a kiküldött napirendi pontok
tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúlag – a kiküldött napirendi pontok tárgyalásával egyetért.
NAPIRENDI PONTOK:

1) A 2011/2012. tanévben indítható osztályok,
napközis
csoportok
számának,
valamint
létszámának módosításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester
2) A
fogászati
röntgen
területi
ellátási
kötelezettséggel működtető orvos személyében
bekövetkezett változás
Előterjesztő: Császár László polgármester
3) A tapolcai kórház működésének lehetséges
alternatívái a Semmelweis terv keretei között
Előterjesztő: Császár László polgármester
4) Távhőszolgáltatás
hatósági
árának
megállapításához adott javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

A 2011/2012. tanévben indítható osztályok, napközis csoportok számának,
valamint létszámának módosításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A módosításra azért van szükség, mert a holnapi
tanévkezdés a legutolsó időpont, amikor ezt a döntést a Képviselő-testület
meghozhatja. A Kazinczy Ferenc Tagintézmény esetében plusz egy napközis
csoportot engedélyezne a Képviselő-testület, illetve a Széchenyi István Szakképző
Iskola esetében a határozati javaslatban megfogalmazott bontásban engedélyezné az
osztályok indítását annyi kiegészítéssel, hogy a tegnapi nappal hivatalossá vált,
milyen létszámok jöttek össze. Gyakorlatilag a szakképző, szakiskolai osztályoknál
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az „A” határozatot fogadnák el annyi módosítással, hogy nem a két legkisebb
létszámú osztály, vagy szakmacsoport alkotna egy osztályt, hanem a
szakmacsoportok bontásában a pincér szakács kerülne egy osztályba, és a
vízvezeték-készülék szerelő egy másik osztályba, és ez szakmailag és óraszervezés
szempontjából kedvezőbb lenne az iskolának. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatokat a bizottsági ülésen elhangzott módosítással
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatokat a bizottsági ülésen elhangzott módosítással egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
154/N/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011/2012. tanévben a Tapolcai
Általános
Iskola
Kazinczy
Ferenc
Tagintézményében a 158/N/2010. (XII. 10.) Kt.
határozattal engedélyezett 8 napközis csoportot
9 napközis csoportra bővíti.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény
költségvetése tekintetében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2011. szeptember 1.,
illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
155/N/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
011/2012. tanévben a Széchenyi István Szakképző
Iskolában
Szakközépiskolai 9. évfolyamon 1 osztály indítását
(informatika és vendéglátás - idegenforgalom
képzéssel) engedélyezi.
Szakiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
(szakmai
előkészítő,
szakmai
alapozó,
pályaorientáció,
szakmai
orientáció,
szakmacsoportos alapozó oktatás) vendéglátásidegenforgalom
szakmacsoport,
kereskedelemmarketing szakmacsoport és gépészet szakmacsoport
képzéssel
(legfeljebb
két
szakmacsoporttal
osztályonként) engedélyezi.
Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben
2 osztály indítását akkor engedélyezi (vízvezeték és
vízkészülék szerelő, szakács és pincérképzéssel,
legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként), ha a
két osztály összesített létszáma 2011. augusztus 30án minimum 43 fő.
Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását akkor
engedélyezi
vendéglősképzéssel,
Webmesterképzéssel, amennyiben 2011. augusztus 30-án a
beiratkozottak száma minimum 22 fő.
Felnőttek nappali munkarend szerinti középiskolája 1
osztály
indítását
(10.
évfolyamon)
akkor
engedélyezi, amennyiben 2011. augusztus 30-án a
beiratkozottak száma minimum 26 fő.
Egyúttal, Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Széchenyi István Szakképző Iskolában a
2011/2012. tanévre engedélyezett indítható osztályokról
szóló 159/N/2010. (XII. 10.) Kt. határozatát visszavonja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetése
tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 1., illetve folyamatos
polgármester
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2)

A fogászati röntgen területi ellátási kötelezettséggel működtető orvos
személyében bekövetkezett változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A júniusi testületi ülésükön döntöttek már arról, hogy
Dr. Szöllősi Zsolt átadja a praxisát Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvosnak. Akkor
kimaradt a döntésből az ott működtetett fogászati röntgenellátás kapacitás átadása.
Az ÁNTSZ csak ennek birtokában adja ki az engedélyt az új működtetőnek. Így a
határozati javaslat szerint visszavonják Dr. Szöllősi Zsolttól ezt a jogot, és utána
átadják Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvosnak. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
156/N/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete 2011. szeptember 1. napjától
a fogászati röntgen működtetését (fogászati
szakellátás területi ellátási kötelezettséggel) a
Szöllősi Dental Kft-től visszaveszi.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
157/N/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete
a
fogászati
röntgen
működtetését területi ellátási kötelezettséggel
2011. szeptember 1. napjától Dr. Dézsenyi Éva
Beátának, a „DÉ Dental” Kft képviselőjének
átadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy
a
területi
ellátási
kötelezettség
átvállalásáról és a fogászati szakellátás lekötött
kapacitásának átadásáról szóló megállapodást
Dr. Dézsenyi Éva Beáta fogszakorvossal, a „DÉ
Dental” Kft képviselőjével írja alá.
Határidő: 2011. szeptember 1.,
illetve folyamatos
Felelős: polgármester
3)

A tapolcai kórház működésének lehetséges alternatívái a Semmelweis Terv
keretei között
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Köszönti körükben Lasztovicza Jenőt, a Veszprém
Megyei Közgyűlés elnökét. A témában a Veszprém Megyei Önkormányzat is érintett.
Az előterjesztés három képviselő társa írásbeli megkeresése alapján érkezett hozzá.
Az SZMSZ szerint 8 napon belül össze kellett hívni a rendkívüli testületi ülést. 2011.
augusztus 16-án a Veszprém Megyei Önkormányzat hozott egy olyan határozatot,
amellyel lehetőséget kínál a tapolcai önkormányzatnak, amelyben a tapolcai kórház
esetében a Csolnoky Kórház keretein belül nagyobb lehetőséget látnak az aktív ágyak
megőrzése érdekében. Ennek részletei jelen pillanatban nincsenek kidolgozva.
Megköszöni elnök úrnak, hogy ezzel a lehetőséggel élt, illetve biztosítja számukra. A
bizottsági üléseken is elhangzott, hogy nagyon sok bizonytalanság van a
Semmelweis Tervben, most is folynak egyeztetések, hogy mi lesz jövő év január 1-től.
Nagy a valószínűsége, hogy állami irányítás alá fognak kerülni a kórházak. A
tapolcai kórháznak helye van a Semmelweis Terv keretei között. Ha aktív ágyat
szeretnének, annak az egyik lehetősége az, hogy a megyei önkormányzattal egy
együttműködés keretében előre tudjanak lépni. Jelen pillanatban olyan
információval, ami 100%-os garanciát tudna biztosítani számukra, nem tudnak róla.
Az imént beszélt telefonon Dr. Rácz Jenő igazgató úrral. Ő a múlt héten találkozott
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már Dr. Szocska államtitkár úrral. Neki ezt az elképzelést Rácz igazgató úr felvetette,
hogy volt egy ilyen tárgyalás és elképzelés. Szocska államtitkár úr első hallásra
megfontolandónak, elfogadhatónak tartja azt a verziót, hogy a tapolcai kórház aktív
ellátásának megőrzése érdekében egy ilyen jellegű fúzió létrejöjjön. Nyilván, hogy
ennek a részleteit meg kell tárgyalni. Rövid időn belül ki fog derülni, hogy milyen
lehetőség kínálkozik még ez irányban. A megyei önkormányzatnak a lehetőségei a
hónap végéig olyan mértékben szerepelnek, hogy ebben döntést tudjanak hozni. A
témát megvitatva, tudomásul véve a jelenlegi helyzetet konkrét döntést nem tudnak
hozni, illetve nincs is olyan információ, amelyben dönteni tudnának, hogy egy
későbbi időpontra – ha szükséges ebben önkormányzati döntést hozni – halasszák el
ezt a témát. Úgy gondolja, hogy a bizottsági ülésen elég jól kivesézték a témát. Sokkal
előbbre nem jutottak. Ezek a döntési kompetenciák nem a helyi önkormányzat
szintjén, hanem ennél jóval magasabb szinten születnek meg. Az önkormányzat
helyét és pozícióját minél jobban erősíteni kell, hogy ezeket a feltételeket a tapolcai
kórház lehetőség szerint ne meggyengülve, hanem inkább megerősödve kerüljön ki.
A jelenleg futó pályázat is alátámasztja, hogy a rehabilitációs átalakításban jó eséllyel
indul a tapolcai kórház. Bízik abban, hogy nyertesként kerülnek ki, és akkor
gyakorlatilag hosszú távon is meg tudja határozni az ő irányukat, ami az itteni
ellátást biztosítja legfőképpen kistérségi kórház szintjén, vagy esetleg egy városi
szintű aktív kórház szintjén. Ez a jövő zenéje, ebben most senki nem tud érdemben
nyilatkozni. Az tény, hogy az anyagi források és a pénzügyi lehetőségek
nagymértékben befolyásolják majd a döntést. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést tudomásul vette, és azt egyhangú szavazati aránnyal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést tudomásul vette, és azt egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A bizottsági ülés keretében egy elég tartalmas vitát
folytattak le. Mivel azóta nem telt el fél óra, elég nehéz ezt a vitát testületi szinten is
lefolytatni. Polgármester úr felvezetője egykét új gondolatot megfogalmazott benne.
Úgy gondolja, hogy nem volt haszontalan ez a vita, amit a bizottsági ülésen
lefolytattak. Polgármester úr az előterjesztés szerint tárgyalásokat folytat az
egészségügyi kormányzat vezetőivel. Azért felmenni, hogy megigyanak egy jó kávét,
és meghallgassák, hogy mit kínálnak nekik, szükség van arra is, hogy másik aktív
partnerként ott legyenek ezen a tárgyaláson, mint képviselők. A jövőjüket nem
pusztán a Semmelweis Terv határozza meg e tekintetben, hanem az önkormányzati
törvénynek a várható módosulása is. Valószínű a következő két hétben túllesznek az
önkormányzati törvény módosításán is, ami megfosztja a megyei közgyűlést attól a

8
jogától, hogy mint intézményfenntartó, a megyei kórház sorsába aktívan bele tudjon
szólni. Valószínű, hogy ez a tapolcai önkormányzathoz is le fog gyűrűzni. A megyei
közgyűlés véleménye szerint nem pusztán ajánlatot tett, hiszen egy tényt
fogalmazott meg. Álláspontja szerint úgy is értelmezheti, hogy elvonta a hatáskörét a
tapolcai önkormányzatnak, hiszen nem csak azt volt, hogy nem hoztak ilyen irányú
döntést, mert egy időben nem tudnak döntést hozni, hiszen nem egy időben tartanak
üléseket. Miután a tapolcai Képviselő-testület e tekintetben nem is folytatott
semmilyen tárgyalást saját keretein belül, ez őket pusztán egy diktátumként érte.
Ennek ellenére azt gondolja, hogy megfontolandó az az ajánlat, amit a megyei
közgyűlés megfogalmazott. Polgármester úr értékeltette az előterjesztésben, hogy
megvannak ennek a maga veszélyei, hiszen ma még azt mondhatják, hogy erről ők,
illetve a megyei közgyűlés dönt, de hamarosan ez egyszer kikerül az ő
kompetenciájukból, és onnantól kezdve akármilyen jó szándék is vezérli őket, nem
igazán lesz erre ráhatásuk. A bizottsági ülés hangulatából azt érezte ki, hogy ezt az
alternatívát ki kell tűzni. Meg kell nézni, hogy az mihez vezet, és adott esetben az
milyen veszélyekkel járhat. Ez az út az, hogy a tapolcai kórház megmarad abban a
működtetési formában, amíg a Semmelweis Terv másképp nem rendelkezik az
irányítás tekintetében, és vállalják mindazokat a szerkezeti átalakításokat, amelyek
egyébként ezzel kapcsolatban várhatóak. Ez nem jelenti Tapolca városa kórházának
megszűnését, legalábbis a második alternatíva esetében biztosan nem, mert a tapolcai
kórházra egyébként az ellátási rendszerben funkcióval számítanak. Az más kérdés,
hogy változásokat fog hozni a kórház életében. Ez egy alternatíva lehet polgármester
úr számára, amit adott esetben az egészségügyi vezetéssel érdemes megkonzultálni.
Az is elhangzott a bizottsági ülésen is, hogy bár mondhatják azt, hogy ez már nem az
ő asztaluk, de ma még ha kimennek az utcára, akkor az állampolgárok joggal tesznek
fel nekik kérdéseket, és a kérdéseket nekik meg is kell tudniuk válaszolni, ez a másik
ok, amiért itt ülnek, és nem felesleges. Úgy gondolja, hogy határozatba kellene
rögzíteni mégis azt a tényt, hogy a tájékoztató elfogadják, mit a körülményeknek az
ismertetését, hanem azt is, hogy a megyei közgyűlés által felkínált alternatíva mellett
Tapolca Város Önkormányzata egy másik alternatívát is megvizsgálandónak tart.
Ebben a határozati javaslatban azt is ki kell nyilvánítani, hogy arra kérik az
egészségügyi vezetést, hogy ha már adott esetben egy aktív kórház ellátás
megszűnik a térségben, akkor annak az ötvenezer embernek biztosítsanak egyéb más
olyan feltételeket, amelyek az élet veszélyeztetése nélkül tudja biztosítani az
egészségügyi ellátást, itt a mentőszolgálat megerősítésére gondol. Utalhatna Lázár
János hódmezővásárhelyi polgármester úrra, aki akkor nagyon helyesen védte a saját
térségének e tekintetben általa veszélyeztetett dolgokat. Úgy gondolja, hogy ezt
nekik is meg kellene tenniük. A másik ilyen fontos dolog, hogy Tapolca város
életében az a kétszáz munkahely, amit Tapolca város kórháza megtestesít, az egy
nagyon fontos kérdés. Ez számukra szintén érték. Miután van egy aktív pályázatuk
arra a területnek a fejlesztésére, amely adott esetben a Semmelweis Terv keretében
rájuk hárulna, mint ellátandó feladat, ez mindenképpen egyfajta biztosítékot jelent,
mert beltartalmát tekintve a kórház előrelépését tudná szolgálni. Azt kérnék az
egészségügyi kormányzattól, hogy biztosítsa a szükséges forrásokat, és hogy a
szándék ne csupán szándék maradjon, hanem meg is tudjon itt valósulni. Módosító
indítványként javasolja, hogy egy ilyen tartalmú határozati javaslatot fogalmazzanak
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meg és fogadjanak el, amennyiben ehhez meg tudják egymás között szerezni a
többséget. Miután nincs leírva a határozati javaslat, és nem is konkrétan fogalmazta
meg, polgármester úrnak van arra lehetősége, hogy megszakítsa az ülést,
megfogalmazzák, visszahozzák és adott esetben konkrét szövegezéssel fogadják el. A
másik kérdés a megyei közgyűlés határozata. Miután polgármester úr nem mondta
azt, hogy nem volt igaza a felvetése kapcsán – a nyilatkozatából így tudja -, hogy
korán került nyilvánosságra a megyei közgyűlés határozata Tapolca lakossága
körében. Ez negatív fényt vet rájuk, mint Tapolca Város Önkormányzata. Fontosnak
tartana egy második határozati javaslat elfogadását, ami az általa felvázolt
szövegezés szerint a következőképpen hangozna: „Tapolca Város Önkormányzata
kinyilvánítja, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott
155/2011. (VIII.16.) MÖK határozat sérti az önkormányzatiság autonómiáját, mivel
egyoldalúan fogalmaz meg intézkedéseket a tapolcai kórház további működésével
kapcsolatban, felkérik a megyei közgyűlést, hogy a további tárgyalásokig vonja
vissza fent nevezett határozatát.” Ezt mindenképpen szükségesnek tartaná
elfogadásra.
Császár László polgármester: Nem érzi sértőnek, inkább megköszöni a megyei
önkormányzatnak ezt a lehetőséget, hogy felkínálta nekik. A megyei
önkormányzatnak ez a döntése született, de nyilván Tapolca Város Önkormányzata
ezzel kapcsolatban azon kívül, hogy erről tárgyaltak, semmilyen döntést nem hozott,
hiszen ez egy alternatíva és lehetőség is az önkormányzat számára. Segítő jobb kezet
nyújtott a megyei önkormányzat nem először már feléjük, és nem is utoljára sok más
területen is, hiszen számos dologban kapcsolódnak a megyei önkormányzathoz;
egészségügy, oktatás területén. Az egymás között lévő személyes jó kapcsolatukat, és
a két önkormányzat között jó kapcsolatot nem szeretné megbombázni azzal, hogy
vonják vissza ezt a határozatot. Lehet, hogy mire erre sor kerülne a megyei
önkormányzat részéről, addigra okafogyott lesz a dolog. Ugyanez vonatkozik az első
módosító indítványra, hogy fogalmazzanak meg egy határozatot. A legjobb
szándékkal sem tud egy olyan határozatot megfogalmazni, amit aztán utána számon
is lehet rajtuk kérni, hogy ezt hajtsák végre. A bizottsági ülésen elhangzottak alapján
megállapítja, hogy képviselő társai többsége az igazgató úr által elmondottak alapján
is nem biztos, hogy csak ez az egyetlen út, hogy az aktív ágyakat kell mindenáron
erőltetni, hisz számos út van még. A kistérségi kórház kategóriában inkább azon a
szinten tudnának előrébb jutni, ha egy kicsit megerősítve tudnák a rehabilitáció felé
erőteljesebben elmozdulni. A munkahelyek megőrzése nem is volt kérdés a kezdettől
fogva. A legfontosabb az itt élő 50-60 ezer embernek az egészségügyi ellátása, az ott
dolgozó több, mint 200 ember munkahelye. Munka nagy valószínűséggel az
egészségügyben lesz, hiszen hiánnyal küzd az egészségügy. Az, hogy itt is lesz
egészségügyi ellátás, annak is nagy a valószínűsége, hiszen ahogy a Semmelweis
Tervben is megfogalmazásra kerül, a kistérségi szintű ellátást ebben a térségben
minimálisan biztosítani kell, ami egyébként nagyon sok alternatívát biztosít, még a
nappali kórház lehetősége is benne szerepel. Nekik az a cél, hogy a tapolcai kórház
rajta maradjon, mint kistérségi kórház a térképen, és ebben az ellátási formában
minden erősebb pozícióval, ha kell, a mentő megerősítésével, ha kell, a járóbeteg
szakellátás megerősítésével minél erősebb pozícióval kerüljön ki, és természetesen
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majd a fejlesztés folyamán a rehabilitáció egy nagyobb ívű fejlesztéssel a térségben
meghatározó egészségügyi létesítmény legyen. Ezt most határozatban nehéz lenne
megfogalmazni, hogy mit képviseljen, kivel és hogyan. Az elmondottak alapján, és
képviselő társai elmondása alapján is mindenkinek kötelessége, hogy ezeket a
lépéseket megtegyék. Egy a biztos, hogy információhiányban szenvednek. Van egy
másik lehetőség is, amikor azt mondják, hogy a tapolcai önkormányzat nem ezt az
utat szeretné bejárni, hanem jó nekik a kistérségi kórház kategória, ahol viszont ez az
aktív ellátás már nem játszik szerepet, nem ez lesz a legfőbb prioritás. Lehet, hogy
szakmailag ezt a vonalat kell követniük. Igazgató úrral is ebben az ügyben le kell
ülniük, de a felsőbb vezetéstől azt szeretné hallani, hogy milyen szintig és meddig
mehetnek el. Nyilván ehhez is le kell tenni valamilyen koncepciót, vagy egyáltalán
tudnak-e olyan koncepciót letenni, amit fent is el tudnak fogadni. A jelenlegi
Semmelweis Tervre épülő egyeztető anyagban a tapolcai kórház neve mellett
szerepelnek az „NA” betűk, ami azt jeleni, hogy nem aktív. Ez egy informális anyag,
amit egyeztetnek a szakmai szervezetekkel és azokkal, akik ebben az előkészítésben
részt vettek és részt vesznek a továbbiakban is. Nekik az a lehetőségük, hogy ezt
most tudomásul veszik. Nem szeretne olyan módosító indítványt elfogadni, amit
Lévai képviselő társa sem tudott megfogalmazni. Kéri, hogy ne várja el tőle, hogy
olyat fogalmazzon meg saját magának, amit nem tudnak végrehajtani. Szeptember
16-án Képviselő-testületi ülés lesz, ha sikerül addig olyan információt begyűjteni,
már akkor tudnak róla dönteni, de ha nem, akkor rendkívüli ülés bármikor
összehívható ebben a témában, ha döntés szükséges. A kórház működik – ahogy
igazgató úr is elmondta – különösebb gondok nélkül. Az önkormányzat eddig is
minden segítséget megadott, ezt a későbbiekben is megteszi, amíg lehetősége és
kompetenciája lesz. Konkrétumot senki nem tud mondani ez ügyben.
Lévai József képviselő: Összehívtak egy nyilvános testületi ülést, meg vannak
határozva a testületnek a napirendi pontjai is. Látja, hogy a Tapolcai Városi Televízió
a kamerákat felhozta az emeletre, bár azokat kikapcsoltatták velük. Éppen a falat
nézi a kamera, joggal gondolhatja, hogy ki van kapcsolva a kamera.
Kovács Melinda a Tapolcai Városi Televízió főszerkesztője: Nem élő adás,
tudósítás lesz.
Lévai József képviselő: A módosító indítvány egy üzenet kifelé, hogy ezzel a
kérdéssel a tapolcai Képviselő-testület, polgármester úr komolyan foglalkozott, és
álláspontokat fogalmazott meg saját maga számára. Ezzel szerinte nem korlátozzák
senkinek a lehetőségeit, és ez még abszolút nem sértő. A Veszprém Megyei
Közgyűlés határozatát fel lehet olvasni, akár a Tapolcai Városi Újságban is közzé
lehetne tenni, aztán mindenki értelmezheti. Akire ez vonatkozott, az egész konkrétan
értelmezte. A másik út az, hogy nézzék meg, mi lenne, ha megmaradna ezen keretek
között. A megyei kórháznak fűződik érdeke ahhoz, hogy ebből a javaslatból valami
legyen. Azt gondolja, hogy végig kell járniuk a másik alternatívát is, mert ma még ez
a döntési kompetencia a Képviselő-testületé, ezt rajtuk kérhetik számon, hogy
megtették, vagy nem tették meg.
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Koppányi Ferenc képviselő: Minden határozati javaslat annyit ér, amennyi
megvalósul belőle. Úgy érzi, hogy a megyei önkormányzat egy olyan határozati
javaslatot hozott, hogy megbízta elnök urat, hogy tárgyaljon, de igazából nem
döntött. Az tévhit – képviselő úr is ott ült a megyei közgyűlés ülésén -, hogy az
előterjesztésben a megyei önkormányzatnál szerepel az, hogy a Semmelweis Tervben
a tapolcai kórház intézményi listáján az aktív ágy, a fekvőbeteg ellátás megszűnne.
Ezt szeretné mindenkivel közölni, hogy ez nincs benne a Semmelweis Tervben, tehát
ez egy hibás megállapítás. Ezt nemhogy nem lehet kiolvasni belőle, hanem
kimondottan nincsen benne. Képviselő úrnak a megyei önkormányzatnál kellett
volna felhívni a figyelmet arra, hogy vigyázzanak. A tapolcai önkormányzatnak
nagy döntési lehetősége nincs. A kormányzat kezében van a megye és a város is. A
Semmelweis Terv egy jól összeállított program. Nem az a kérdés, hogy megmarad-e
a kórház, vagy nem marad meg, hanem a Semmelweis Terv legutolsó oldalát kezdjék
el olvasni. Ott Tapolca város egyértelműen I. szintű kórháznak van kijelölve. Nem az
az elsődleges szempont, hogy milyen a felszereltsége, hanem 50%-osan legalább
szerepel benne a földrajzi helye, és a benne lévő emberek ellátottsági színvonala,
melyhez minden embernek joga van Magyarországon. Nem lehet olyan térségbeli
elosztást csinálni, hogy van egy térség, ahol csinál 100%-ot, és a másik térségben
nincs egészségügy. Nekik ha van beleszólási joguk, a városi I. szintű kórházat kell
megcélozni, ami szerepel aktív ágyakkal. Úgy is tudják, hogy ez nem a tapolcai
önkormányzattól függ, hanem a kormányzattól, a pénzügyi oldalról. A gazdasági- és
térségi fejlődés szempontjából ha csak az idegenforgalomra gondol, tudják, hogy
nem tudnak tökéletes idegenforgalmat csinálni, ha nincsen útjuk, közbiztonságuk és
egészségügyi ellátásuk. Ha a háromból valamelyiket kiveszik, akkor előbb-utóbb az
egész gazdaságra rá fogják nyomni a bélyeget. Döntést azért nem tudnak hozni, mert
a határozatukkal nem érnek semmit, hiszen az nem kötelezi a kormányzatot és a fő
döntéshozókat. A Terv megfelelő alapot szolgáltat ahhoz, hogy mindenkinek hozzá
kell tennie a magáét, hogy 2014. évben a megvalósulás útjára lépjen. A tárgyalás
megtörtént, az eredményéről az elnök be fog számolni a testületnek, mert a megyei
közgyűlés nem döntött a tapolcai kórházról, csak tárgyalásra szólította fel olvasata
szerint.
Császár László polgármester: Rácz Jenő igazgató úr mikor megfogalmazta
előterjesztését augusztus 16-án, már lehet, hogy akkor birtokában volt annak az
anyagnak vagy információnak, ami a tapolcai kórházzal kapcsolatos. Nem Rácz Jenő
írta a Semmelweis Tervet. Rácz Jenő, mint a Csolnoky Ferenc Kórház igazgatója
készítette elő azt az önkormányzati anyagot szakmai szempontból az előzetes
egyeztetések alapján. Rácz Jenő, mint a Kórházszövetség elnöke, nagyon sok olyan
információval rendelkezik, amiről Dr. Flórián Csaba igazgató úr később szerez
tudomást. Ebben látja inkább azt a garanciát, hogy olyan döntés fog születni, ami a
jelenlegi állapotot, illetve a későbbi működtethető kórházállapotot is mérlegre tudja
tenni, amikor megszületik a végső döntés. A Képviselő-testület valamennyi tagja úgy
érzi vele együtt, hogy mindent meg kell tenni a tapolcai kórházért úgy, ahogy eddig
is mindent megtettek. Lasztovicza Jenő, a térség országgyűlési képviselője legalább
olyan fontosnak érzi ezt a feladatot. Biztos abban, hogy most is elnök úr mindenben a
segítségükre lesz.

12

Rig Lajos képviselő: Polgármester úr azt mondta, hogy a Veszprém Megyei
Közgyűlés határozatával egyetért és örül is neki. Amit viszont a Napló című
napilapban nyilatkozott, az ellentmondásos, mert azt nyilatkozta, hogy a kórház
bezárását mindenképp szeretnék elkerülni, azonban a megyei kórházhoz való
csatlakozásnak megvan az a veszélye, hogy a megyei kórház állami irányítás alá
kerülése esetén 2012. januárja után később bezárják a telephelyeket, így Tapolcát is.
Kérdezi, hogy milyen segítő jobb kéz az, ami a mélybe húzza őket? Koppányi
képviselő úr a szájába adott egy határozati javaslatot, amit véleménye szerint el is
lehetne fogadni, ha ő is ebben az álláspontban van. A későbbiekben a polgármester a
tárgyalások és az egyeztetések folyamán törekedjen arra, hogy igen is az I. szintű
kórházszintet elérje Tapolca városa, mert jelen álláspont szerint nem ebbe az irányba
mennek, és nem akarják azt elfogadni, és nem fogadja el egyik képviselő sem, hogy a
Semmelweis Tervben szerepel, hogy a tapolcai kórház nem aktív. Módosító
indítványként tenné fel, hogy a tárgyalások az I. városi kórházszint felé menjenek el.
Császár László polgármester: Az előbb ellenkező volt képviselő úr véleménye,
hiszen bizottsági ülésen is elmondta, hogy lehetőséget sem lát abban, hogy az aktív
kórház felé menjenek. Nem azt mondja, hogy erről le kell mondani, csak hiú
ábrándokat ne lebegtessenek a szemük előtt, aminek nagyon kicsi a valószínűsége.
Rig Lajos képviselő: A határozati javaslat kétszínű. Nagyon jól látja a mostani
helyzetet. Erről egy húszéves kormányzat tehet, hogy eddig eljutott az egészségügy,
és nemcsak az előző nyolc év, hanem az azelőtt lévő 12 év is tehetett róla, mert
mindig csak pénzt vontak ki az egészségügyből. Most megpróbálnak egy 131 oldalas
Semmelweis Tervvel rendet tenni az egészségügyben egy év alatt, ami lehetetlenség.
Császár László polgármester: Nem a Semmelweis Terv fogja rendbe tenni az
egészségügyet. Ez egy keretet fogalmaz meg, logikusan, jól összeszedett
gondolatokat fogalmaz meg, amire lehet építeni. Ez 2013-2014-re talán eljutnak
odáig, hogy ebből már látszik az irány, hogy hova fognak eljutni. Ha január 1-től
állami kézbe kerül valamennyi egészségügyi intézmény, attól nem fog megváltozni
minden, hiszen attól még a struktúra nem változik addig, amíg nem zárnak be, nem
szervezik át, nem tesznek hozzá pénzt, nem fejlesztenek, nem alakulnak ki azok a
végleges struktúrák, amiről beszélnek. Azért fognak küzdeni, hogy a lehető legjobb
pozíciót kihozzák belőle. Az sem olvasható ki a Semmelweis Tervből, hogy Tapolca
városi kórházi szinten van.
Dr. Csonka László tapolcai lakos: Tisztázni kell fogalmakat. A Semmelweis Terv
úgy fogalmaz meg kistérségi kórházat, hogy az egy egészségügyi intézményben nem
kórház. A kórháznak három kritériuma van: aktív sebészet, aktív belgyógyászat,
aktív szülészet-nőgyógyászat. Ha ez nincs meg, az nem kórház, az egészségügyi
intézmény. Farkasgyepű nem kórház. Ebben a megyében évtizedekig azt harsogták,
hogy 11 kórház van, ez laikus vélemény volt. Négy kórház volt, mikor már a zirci és
a várpalotai megszűnt, Ajka, Veszprém, Pápa és Tapolca volt, semmi több. Most
Tapolca kétharmad kórház, mert nem rendelkezik szülészet-nőgyógyászattal. Az
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előterjesztés első pontja a kórház gyorshalála, mikor nem aktív. A másik, mikor nem
aktív, csatlakoznak a megyei kórházhoz, az a lassú halál. Nem tudja, hogy a kórház
igazgatója csinált-e már felmérést a dolgozói körében. Ahogy megszűnik az aktív
sebészeti ellátás, a sebészeten két és fél ember marad. Személy szerint tudja, hogy
kik. Ezáltal a szakellátás biztosítása is bonyolult lesz. Ettől kezdve személyzeti
bénulással lassú halála lesz a kórházuknak, és belesüllyed a krónikus, elfekvő
rehabilitációs kategóriába, amit a világon nem neveznek kórháznak. A „H” betű nem
ezt takarja. A „H” betű a külföldinek azt jelenti, hogy ide beviheti a haldokló
családtagját, mert itt biztos, hogy a szívinkfartusra reagálnak, és a vérző nőt is el
fogják látni. A Képviselő-testület a lakosságra való tekintettel nincs abban a
helyzetben, hogy feltartott kézzel menjen a vágóhídra. Kéri, hogy várják meg a
központi döntést. Ha nem tud mit tenni a testület, alá kell vetni magát a központi
akaratnak. Továbbra is azt mondja, hogy önként ne adja fel. Képviselni kell minden
fórumon, hogy a tapolcai ellátás másfajta ellátás, mint egy celldömöki ellátás, mert
nekik van egy Balaton-partjuk Zánkától Balatongyörökig, ami négyszeres ellátás
bizonyos időszakban. Egy éjszakai sebészeti ügyeletben ősszel hat ember fordul meg,
júliusban viszont 26, és akkor felvetődik a mentőszolgálat kérdése. Ha nem lesz
sebészeti ügyelet, befut az összes beteg a körzeti orvosi ügyeletre, ez azt jelenti, hogy
nyári időszakban 25 fő. Nyári időszakban mindegyiknek mentőt kell adni, a
mentőszolgálatnak legalább nyolcszoros kapacitásra van szüksége. A tapolcai
mentőszolgálat most három éjszakai futást csinál. Ha nem lesz sebvarrás, vállficam
helyretétel, csuklóhelyretétel, sürgős vérzéscsillapítás, akkor ezeket a körzeti orvos
nem vállalja. Ezt a hatásvizsgálatot még nem végezte el senki. Attól kezdve itt óriási
zűrzavar lesz, mert a Balaton-parti ellátása ennek a kórháznak már régóta
kötelessége.
Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke: Mindenki tisztában van
azzal, hogy mit jelent egy terv. A terv még nincs elfogadva sem a kormány által, sem
a parlament által, ezen még dolgoznak. Akkor lehet majd konkrét döntést hozni,
amikor a kormány és a parlament is eldöntötte a kérdést. A megyei közgyűlés nem
olyan rugalmas szervezet, mint egy helyi önkormányzat, ahol ha a polgármester úgy
gondolja, két napon belül összehívja a testületet, mert helyben vannak az emberek.
Azért hozták meg ezt a döntésüket, hogy megpróbálják segíteni a várost, ahogy a
megye az elmúlt években többször is segített a városi kórház működésének
fenntartásában. Szeretné eloszlatni azokat a kételyeket is, hogy megszűnnének a
munkahelyek. Miért szűnnének meg? Munkaerő-hiány van az egészségügyi piacon,
akkor miért kellene félni az egészségügyi dolgozóknak, hogy elvesztik a
munkahelyüket, amikor mindenhol azt hallja, hogy nincs elég szakápoló, nincs elég
orvos. A tapolcai sebészettel is azért van gond, mert nincs orvos. A megyének is
nagyon fontos, hogy Tapolca kórháza kórház maradjon. Ha Tapolca városában
megszűnik a kórházi ellátás, akkor a térség betegei Ajka irányába fognak elmenni, és
ha Zala irányába mennek, akkor kikerülnek a megyéből. A megyei kórháznak ezért
fontos többek között, hogy a tapolcai kórház megmaradjon, a betegállomány a
megyén belül ne vándoroljon el. 25-30 évvel ezelőtt az egészségügyi ellátás, a
gyógyítás egész más volt, mint most. Most olyan modern eszközök vannak, hogy
nincs az a pénz, amivel finanszírozni lehessen, hogy minden kórházban ugyanaz az
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eszközállomány meglegyen. A finn testvérvárosban, ami hasonló nagyságrendű,
mint Tapolca, nincs is kórház hétvégén, még orvosi ügyelet sincs, hanem a tőle
messzebb lévő városban van kórház. Egy gazdag ország nem engedheti meg
magának, mert nem tudja lefinanszírozni ezt a sok-sok drága műszert, ezért kell
koncentrálni. A koncentrációnak is megvan a módja, hiszen polgármester úr még a
megyénél volt kabinetvezető, amikor már azon dolgoztak, hogyan lehet a megye
kórházi integrációját megvalósítani gazdaságilag és szakmailag is, mert már akkor
látszott, hogy finanszírozhatatlan a rendszer a megyén belül is. Ez a lépés, amit meg
akarnak tenni, ez ezt a célt is szolgálja, nem akarják Tapolca Város
Önkormányzatának szuvenír döntését megvonni. Úgy dönt a város, ahogy akar. Úgy
gondolja, hogy ez egy előre menekülés lehetőségét biztosító döntés. Tapolca városa
előre menekülhet az ügyben, hogy a kórháza lehetőleg aktív részleggel megmaradó
kórház legyen. Ezt úgy látták, hogy a jelenlegi tervek, elképzelések és erőviszonyok
alapján egy ilyen típusú fuzionálás a megyei kórháznál, mint önálló telephely, amely
gazdaságilag és szakmai szempontból is előnyös lenne a városnak is és a Csolnoky
Kórháznak is. Ha a megye azt akarta volna, akkor a farkasgyepűi kórház
beintegrálásával és Zirc még közelebb vonásával a régió legnagyobb kórháza
lehettek volna. Farkasgyepűn a dolgozók nem akartak bejönni a Csolnoky
Kórházhoz, ők méltányolták az ott dolgozóknak az akaratát, és ezért nem integrálták
be a Csolnoky Kórházba. Nagyon jól tudják, hogy a pénzosztás úgy volt a
kórházaknak a fejlesztési forrásoknál, hogy a legnagyobb kórház kapta a legtöbbet,
ezért kapott Székesfehérvár többmilliárd forintos fejlesztési pénzt. Ha
erőszakosabbak, és nem hallgatnak a helyi dolgozókra sok helyen, hanem azt
mondják, hogy hoznak egy olyan politikai döntést, mint megye, hogy integrálják a
kórházakat, akkor lehet, hogy Veszprém megye kapja a több millió forintos
fejlesztést. Úgy gondolja, hogy ez a lehetőség ez egy előmenekülési lehetőség a város
számára, de ezt az élet majd úgyis el fogja dönteni, itt a testület fog erről dönteni.
Igazgató úrnak és a szakmai stábnak kell eldönteni, hogy aktív ággyal rendelkező
kórházat szeretnének. Nagy felháborodás volt, amikor a szülészet megszűnt. Azért
szűnt meg, mert nem született annyi gyerek a térségben.
Dr. Csonka László tapolcai lakos: Tapolcán 410 gyermek született, amikor megszűnt
a kórház.
Császár László polgármester: Molnár Lajos egészségügyi miniszter szűntette meg a
szülészeti ellátást a tapolcai kórházban.
Lévai József képviselő: Lehet, hogy ő írta alá, de nem ő szűntette meg.
Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke: Sok esetben pénzről szól a
dolog, és sajnos már az orvoslás is arról szól. A szülészet fenntartásához nagy
dolgozói állomány kell. A megyei közgyűlés határozata lehetőséget biztosít a helyi
önkormányzatnak, hogy milyen utat választhat, nehogy megint az legyen, mint a
szülészet megszűnésekor, hogy a közvéleményben az legyen, hogy helytelenül
döntött az önkormányzat, mert nincsen belgyógyászata, nincsen sebészeti lehetősége.
Ettől szeretne mindenkit megóvni, mert ez ettől kezdve politikai döntés.
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Koppányi Ferenc képviselő: Felhívja az itt ülő képviselők figyelmét, hogy a 2011-es
választási programjukban is szerepelt, hogy lehetőség szerint a szülészetet vissza kell
állítani. Számszaki okai nem voltak a bezárásnak, hiszen Ajkán és Pápán ugyanannyi
gyerek született, mint Tapolcán, tehát teljesen mindegy lett volna, hogy melyikre
mondja rá a miniszter és melyikre nem. Attól fél, hogy ugyanazok a személyek –
függetlenül attól, hogy más a minisztérium – fogják majd a tapolcai kórházra, hogy
nem aktív. A lobbiérdekben igen keményen ott kell lenni, mert ezt nem tudta
lecserélni a FIDESZ, ez még most is ott van, és ez nem a helyi lakosság érdekeit,
meggyőződése, hogy nem is az ország érdekeit, hanem egy saját, primitív vagy
potenciális érdekeket szolgáló célok voltak. Nagy gondot jelent a szülőanyának, ha el
kell mennie Keszthelyre, Ajkára. A szülőknek, a családtagoknak meg még nagyobb
gondot, mert el kell utazniuk. Tudja azt, hogy annak idején 100.000.- forint állami
támogatás volt egy gyerekre, kb. 200.000.- forintba került. A Gyurcsány-kormány
behozta a bébikötvényt 40.000.- forinttal. Annak semmi értelme nem volt, adta volna
inkább oda a kórházaknak, hogy ne legyen akkora veszteségük. Ezeket a pénzügyi
dolgokat biztos, hogy nagyon nehéz lesz előteremteni. 2000-2002-ben már volt egy
ilyen kezdeményezésük, és ezt most is fenntartja. A kormányzat kötelezze a 2012. évi
adótörvények és a költségvetés szintjén, hogy az önkormányzatok saját bevételüknek
legalább 5%-át kötelező legyen egészségügyre fordítaniuk. Ha megnézi a térképet,
nagyságrendileg minden megyében kettő és három városi szintű kórház van
kijelölve. Veszprém megyében három, Győr-Moson-Sopron megyében három, Vas
megyében kettő. Összeadva nagyságrendileg durván 60 város viszi az
egészségügynek legalább az 50-60%-át. Nekik az a céljuk, hogy a városi szintű
kórházat el kell nekik érni, ezekért kell lobbizni. Azokat a lobbiérdeket, amelyek ezek
ellen küzdenek, amiket nem is látnak, ezeket kell visszaszorítani.
Dr. Flórián Csaba, a Tapolca Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet igazgatója: A
szülészetet is azért kellett megszűntetni, mert nem voltak meg a szakmai feltételek,
vagyis nem volt mellette újszülött osztálya. A sebészetnek az a problémája, hogy
nincs mögötte intenzív osztály. Ha megnézik az ÁNTSZ szakmai minimum
feltételeit, hogy minek kell megfelelni egy kórháznak, akkor a tapolcai kórház nem
felel meg. A Semmelweis Tervben az is szerepel, hogy akkut beteget ellátó kórház
nem működhet megfelelő sürgősségi betegellátó osztály nélkül, ennek viszont a
szakmai minimum feltétele a CT és az intenzív osztály. Az a kérdés, hogy melyik
jobb. Egy jó funkcióval, szerkezettel működő kistérségi kórház Tapolca. A kistérségi
kórház struktúráját úgy kell kialakítani, hogy a szükséges lakosságközeli ellátások a
helyszínen maradjanak, a munkahelyek megmaradjanak, a sürgősségi fogadás
biztosítása mellett járóbeteg ellátási háttér megvalósítása a cél, alkalmasak legyenek
ezek a központok arra, hogy a szűréseket a lakossághoz közelebb vigyék, szervezési
alapelveket, a krónikus szociális ellátáskapacitás, járóbeteg szakellátás, nappali
kórház, kúraszerű ellátás, összevont alapellátási ügyelet, alapszintű sürgősségi
fogadóhely kialakítása, kistérségi betegút szervezés. A kérdés, hogy ezeket vállalják
fel, vagy egy telephelye lesznek egy megyei kórháznak, ahol ezekre a funkciókra
abszolút nem lesz ráhatásuk. Lehet, hogy a sümegi önálló járóbeteg szakrendelő lesz
a kistérségi központ, és ő fogja ezeket a feladatokat majd megkapni és irányítani.
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Neki nincs semmi baja a megyei kórházzal, mert sok gondot levesz a vállukról.
Szakemberhiány fog fellépni rögtön a telephelyen, mert át lesznek irányítva
hiányszakemberek. A járóbeteg szakellátásban is jelentkezhetnek komoly problémák,
hiszen az orvosok egy része alkalmazottja a Zrt-nek, és vállalkozó Tapolcán, tehát
ugyanannál a munkáltatónál nem lehet kétirányú munkaviszonya, tehát egykét
szakmában nem lenne orvosuk a járóbeteg szakrendelésen. Ha a kórházak
átkerülnek központi irányítás alá, vagyis államosítás történik, akkor a Képviselőtestület még vitatkozhat egy pár hétig, úgyis az lesz, amit majd az új működtető
mond. Személy szerint ő államosításpárti, mert ilyen vitákon mindig részt vesz, mint
kórházvezető, és mindig látja, hogy soha nem tudnak előbbre lépni, mert teljesen
érthető, hogy egy helyi képviselő saját politikai érdekeit képviseli, és nem tud
racionális szervezési kérdésekben dönteni. Bízik a döntéshozók józan politikai
erejében, hogy nem fognak úgy aktív ellátás nélkül hagyni egy térséget, mint Tapolca
és a Balaton partja, hogy ne biztosítanák a megfelelő sürgősségi ellátást a
lakosságnak. Ezt nem tudja elképzelni.
Császár László polgármester: A döntés egyelőre nem Tapolca Város Önkormányzata
kézében van. Nem tartja időszerűnek, hogy bármilyen határozati javaslatot ebben a
témában megfogalmazzanak. Elhangzottak az érvek, ellenérvek. Leszűrve ennek a
lényegét igazgató úrral ebben a témában sokat fognak egyeztetni. Folyamatosan
tájékoztatja a Képviselő-testületet ennek a folyamatáról. A pozícióikat megpróbálják
a lehető legjobban érvényesíteni és erősíteni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a módosító indítványokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
16/Ü/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
azon módosító indítványt, mely szerint Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tapolcai
városi kórház esetében ragaszkodjon a Semmelweis
Terv keretei között nevesített városi I. szintű
kategóriához, nem támogatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal,
7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
17/Ü/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
azon módosító indítványt, mely szerint a Tapolca
Város Önkormányzata nyilvánítsa ki, hogy a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott
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155/2011. (VIII.16.) MÖK határozat sérti az
önkormányzatiság autonómiáját, mivel egyoldalúan
fogalmaz meg intézkedéseket a tapolcai kórház további
működésével kapcsolatban, illetve a Közgyűlés a további
tárgyalásokig vonja vissza határozatát, nem
támogatja.
Horváthné Németh Edit alpolgármester: Azért tartózkodott Rig Lajos képviselő
indítványánál is, mert ezt külön írásban nem szükséges megfogalmazni polgármester
úr részére. Egyetért azzal, hogy a legmagasabb kategóriából kell elindulni.
Rig Lajos képviselő: Ha valamihez nem ragaszkodnak, és a fejüket beteszik a bitóba,
akkor vége van annak a nemzetnek. Ha felülről azt mondják, hogy nekik csak ezt
lehet, és ők nem ragaszkodnak máshoz, akkor egyáltalán felesleges az
önkormányzat, feleslegesek a képviselők, polgármesterek, mert fent van egy
nagyhatalom, ami majd eldönti azt, hogy mi lesz itt városi szinten. Véleménye
szerint azoknak az embereknek az érdekeit kell képviselniük, akik megválasztották
őket. Négy év múlva is lesz választás, és akkor nem tudják azt mondani, hogy
bezárták ezt a kórházat. Még a jelenlegi kormány sem tudja, hogy mi lesz jövőre
vagy két év múlva.
Lévai József képviselő: A döntést a Képviselő-testület hozza meg. Azért
kezdeményezték a rendkívüli testületi ülést, mert úgy érezték, ha már ilyen hangú
határozatot hozott a közgyűlés, akkor egész konkrét tárgyalások folynak a
városvezetés és a megyei vezetés között. Arról legalább beszélgessenek. Utána
mindenki viseli annak a döntésnek a terhét, amit hozott.
Császár László polgármester: Konkrét módosító indítvány nem hangzott el. Kéri,
hogy fogadják el a tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy Tapolca Város
Polgármestere folyamatosan tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha olyan információ
birtokába jut, ami esetleg döntési kompetenciát jelent a témában.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester kéri, hogy aki
a tájékoztatót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen
szavazattal – egyhangúlag - a tapolcai kórház jövőbeni lehetséges
működésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, és elfogadja.
Marton József képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 9 fővel folytatja tovább
munkáját.
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Távhőszolgáltatás hatósági árának
megtárgyalása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

megállapításához

adott

javaslat

Császár László polgármester: A bizottsági ülésen igazgató úr röviden összefoglalta,
hogy miért kell az előterjesztést tárgyalni. Itt nem konkrét számok kerültek
meghatározásra. A működtető, üzemeltető Kft-t ne hozzák a döntéshozók olyan
helyzetbe, hogy ellehetetlenüljön a működésük, a szolgáltatást igénybe vevő
lakosság és intézményrendszer nagyságrendileg megfizethető kategóriába tudjon
kerülni.
Marton József képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 10 fővel folytatja
tovább munkáját.
Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A szolgáltató
kidolgozott egy kb. 10%-os áremelést, ami az intézményeket sújtja. Nem tudja, hogy
készült-e arra kimutatás, hogy az alapdíja és hődíja is magas, és a költségvetési
szervek részéről nehezen megfizethető távfűtési díjakat szerinte aránytalanul
magasak, a lakosságihoz képest emeli. A lakosságnál egy bizonyos kör részére a
támogatás még mindig elérhető. Ugyanakkora légköbméter kifűtésével akár 50%-os
differencia lehet egy lakossági fogyasztó, és egy intézményi fogyasztó között.
Javasolja, hogy diszkértebben tegyenek javaslatot az intézményi hődíjakra.
Gebhardt Gyula, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: A
miniszter az előzetes tervek és jogszabályok szerint három féle árat fog
megállapítani: lakossági, kiemelt intézményi és egyéb kategória. Ez jelenleg
ellentétben van a mostani energiaadó törvénnyel, amit módosítani fognak. Az
intézményeknek a hőfogyasztása után is fizetnek energiaadót. A feltett kérdésekre
szívesen válaszol.
Császár László polgármester: Az is látszik, hogy nagyon sok bizonytalansági
tényező van. Ők ezzel a javaslattal tudnak élni.
Koppányi Ferenc képviselő: Nem tudja, hogy a kormányzat hogyan fogja
meghatározni az árakat, de a számviteli törvény egyértelműen leírja, hogy az árak
kalkulálását ilyen szituációban hogyan kell végrehajtani. Nem hiszi, hogy a
számviteli azt írja le, hogy az árak kalkulációjánál miniszteri döntésnek kell lennie.
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Császár László polgármester: Eddig is a plafonárakat határozta meg. Tapolcai
szinten ebben benne voltak mindig. Ez az ár, ami elfogadásra kerül, a 2008. júliusi ár,
tehát náluk ez az ár három éve működik. A cég eredményessége azt bizonyítja, hogy
ezen az áron is még működőképes volt. Egyre nehezebb ezt a szintet tartani, mert sok
minden változik. Nekik ezután is az lesz a céljuk, hogy a cég működőképes
maradjon.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
- egyhangúlag – alábbi határozatot hozza:
158/N/2011. (VIII.31.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
város
távfűtéssel
ellátott
felhasználói, díjfizetői számára olyan ár
megállapítását tartja elfogadhatónak, amelynek
alkalmazása esetén a fogyasztók számára az
megfizethető,
az
ingatlanok
fenntartási
költségein belül pedig nem képvisel az
indokoltnál
magasabb
mértéket.
A
távhőtermelő
és
szolgáltató
Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. indokolt költségeire és
méltányos nyereségére fedezetet nyújt, a
társaság likviditását folyamatosan biztosítja
tulajdonosi tőkebevonásának szüksége nélkül
is. A megállapított ár nyújtson fedezetet a
távfűtési rendszer folyamatos korszerűsítésére,
energiafelhasználás szempontjából hatékony,
magas
hatásfokú
üzemeltetésére,
az
amortizációs költségek fejlesztési célra történő
folyamatos visszaforgatására.
Felhatalmazza a Tapolca Város Polgármesterét,
hogy e határozatban szereplő állásfoglalását a
MEH részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Ughy Jenőné aljegyző: 2011. október 1-től indul a népszámlálás. Rengeteg munkája
van a hivatalnak ezzel kapcsolatban. Jövő héten indulnak az oktatások a
számlálóbiztosok részére. Tapolca honlapján lehetővé teszik, hogy a központi
adatbázisra rácsatlakozva minden információ elérhető legyen a lakosság felé,
továbbá a KSH kérése az, hogy akinek lehetősége van, ezeket a kérdőíveket
interneten keresztül töltse ki és továbbítsa. Ez a fajta adatszolgálatát – amely
egyébként kötelező – nem kerül pénzbe. Ezt csak október 1-16-ig lehet megtenni. Azt
írja a KSH, hogy lehetőség szerint a munkahelyi vezetők biztosítsák azt, hogy a
dolgozóik akár az egész családtagra vonatkozóan megtegyék a kérdőív kitöltéseket.
Szeptember 1-től változik a lakásfenntartási támogatás. Erre vonatkozóan
polgármester úr nevében szintén a honlapra feltettek egy tájékoztatót és egy
nyomtatványt, ami egy kattintással letölthető. A honlapon szerepel, hogy milyen
okmányok, iratok, számlák, egyebek szükségesek ennek az igényléséhez.
Hirdetményben rövidített változatban, de a hivatal portáján, ügyfélszolgálatán is
segítenek a kollégák ennek a kiköltésében. Ezt azért mondja el, mert a szociális
rendeletük idekerül a szeptember 16-i ülésre módosításra, de a lehetőség szeptember
1-től nyílik. Tehát aki szeptemberben él ezzel a kérelemmel, az szeptembertől kapni
fogja. Ez elsősorban nem kézbe adott pénzbeli juttatást jelent, aminek egyébként
2500.- forint a minimuma. Az 50.000.- forintos összeghatárról 71.250.- forintra nyílt az
egy főre jutó jövedelemnek a lehetősége. Úgy gondolja, nagyon sokan fogják igénybe
venni a városban is. A kollégái segítenek a nyomtatvány kitöltésében, egyedi
határozatokkal állapítják meg. Mindig attól a hónaptól indul, amelyik hónapban
benyújtja az ügyfél. Volt már korábban is képviselői kérdés, amelyre azt mondták,
hogy visszatérnek rá. A kispostákról szeretné a megjelenteket tájékoztatni. A tapolcadiszeli és a Dobó téri posták rendkívül jó forgalmat hoznak, havonta 4-5-6 millió
forintot, az okmányirodairól nem is beszélve, az akár 10 millió forint felett is van.
Keresi a lakosság, igény van rá. Tegnapi napon kapta az információt a
postaközponttól, hogy a diszeli postán lehetőség lesz bankkártyával fizetni, illetve
kártyás pénzfelvételi lehetőséget fognak biztosítani.
Császár László polgármester: Várhatóan szeptember 16-án tervezik a testületi ülést,
előtte bizottsági ülések lesznek.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 11.15 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László
polgármester
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