TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/152-58/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december
18-án (péntek) 10.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )
Jelen vannak: Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Igazoltan távol:

Vajda Attila

polgármester

képviselők
képviselő

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics
Tamás pályázati referens, Hársfalvi József Városfejlesztési és
Üzemeltetési Irodavezető, Dénes Emil Adócsoport vezető,
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Pápainé dr. Németh
Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Varga Béláné
közoktatási referens, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Bakos
Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Farkas Hajnalka
önkormányzati ügyintéző, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető
Baski
Sándor
Tapolcai
Városgazdálkodási
Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Horváth Zoltánné Tapolcai Kertvárosi
Óvoda intézményvezetője, Zöldy Andrásné Szent Erzsébet Óvoda
igazgatója, Sikos Rita Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatója, Szóvári Adél Veszprémi Szakképzési Centrum Szász
Márton Szakiskola képviseletében, Gebhardt Gyula Tapolcai
Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója,
Szollár Gyula
Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképző Iskola
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igazgatója, Őri Jenő Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola igazgató
helyettese, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja.
Vajda Attila képviselő betegség miatti távolmaradását – bárányhimlő - előzetesen
jelezte. Az Ügyrendi Bizottság ülésén sem volt jelen, ezért a bizottság álláspontját
Bakos György képviselő ismerteti.
Ezúton szeretné felhívni minden felnőtt korú személy figyelmét, hogy tájékozódjon a
betegség veszélyeiről, mert az utóbbi időben aggasztó hírek érkeztek, s akinek nem
késő, saját érdekében gondoskodjon az oltásról. A Tapolcán praktizáló orvosokkal
átbeszélve a helyzetet elmondták, ez már nem az a fajtája a betegségnek, mint ami 2530 évvel ezelőtt érintette az embereket. Ez egy teljesen más jellegű vírustörzs, s
érdemes annak is kérni a védőoltás beadatását - akár felnőtt korban is -, aki még nem
kért, elsősorban a férfiaknak ajánlott.
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
207/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalja.
NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan
hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló
31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. közfeladat ellátását érintő
gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 2015.
évi ellenőrzéséről
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Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és
működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
7) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
8) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016.
évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése,
hozzászólása kinek van.
Buzás Gyula képviselő: Polgármester úr november 19. napján tárgyalást folytatott a
DRV Zrt. képviselőivel. Erről a tárgyalásról szeretne bővebb felvilágosítást kérni.
Dobó Zoltán polgármester: A tárgyalás a szennyvíztelep, illetve a hozzá kapcsolódó
szennyvízvezeték átadásával kapcsolatban zajlott. Lényegében a kapcsolatfelvétel
első lépései történtek meg, a konkrét dolgok egyeztetésére a jövőben fog sor kerülni.
Továbbá érdeklődött a cég a Biofuna Kft. iránt, ugyanakkor Tapolca városának még
nincsen konkrét elképzelése a Kft. sorsát illetően. A döntésbe természetesen a
Képviselő-testület valamennyi tagja részt vesz, hiszen megváltoztak a feltételek,
változik az a piac is, melyen a Kft. gazdálkodik. A Képviselő-testületnek egy olyan
döntést kell hoznia, mely hosszú távon a város érdekeit szolgálja.
Marton József képviselő: Polgármester úr december 7. napján a Cselle-ház Kft.
területével kapcsolatban folytatott tárgyalást a tulajdonosokkal. Feltételezi, a Tamási
Áron Művelődési Központ melletti területről van szó.
Dobó Zoltán polgármester: Igen, arról a területről van szó. Figyelembe véve, hogy
Tapolca a Gyógyhelyfejlesztési Stratégiát pályázat kertében szeretné megvalósítani,
felmerült ennek a területnek is a város vérkeringésébe történő bevonása. A
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tulajdonosokkal a területtel kapcsolatos tervekről beszélgettek. A városvezetés
közösségi tér kialakítását tervezi e területen pályázati források bevonásával - pl.
műjégpálya, vendéglátó ipari egységek - tehát lényegében a turisztikát kiszolgáló
egységek kerülnének kialakításra. Kéri, Lévai József alpolgármestert kicsit bővebben
tájékoztassa a jelenlévőket az elképzelésekről.
Lévai József alpolgármester: Az elmúlt héten egy konzultációs megbeszélés
megtartására került sor a gyógyhelypályázattal kapcsolatban, melyre meghívást
kapott a Képviselő-testület, valamint a bizottságok valamennyi tagja. Időközben
megjelent a pályázati felhívás, s néhány pontban teljesen eltérőek a feltételek a
vártnál. Többször folytattak egyeztetéseket a Cselle-ház tulajdonosaival, hiszen a
fejlesztés centruma az elképzelések szerint e területen lenne. Az egyik ilyen jelentős
változás, hogy korábban elegendő feltétel volt, ha jogilag rendezetten bírja az
önkormányzat a terület használatának jogát, jelen esetben azonban már nem elég,
ehelyett tulajdonjoggal kell rendelkeznie az önkormányzatnak a terület
vonatkozásában. Tehát csak olyan területen lehet a pályázat keretében fejlesztést
eszközölni, mely önkormányzati tulajdonban van. A december 7-i tárgyalás
tulajdonképpen egyeztető tárgyalásnak tekinthető a tulajdonosokkal a tekintetben,
hogy ők adott esetben nyitottak-e az önkormányzat vételi szándékára. Elmondták, a
területet szándékukban áll értékesíteni, még hátravannak a záró tárgyalások a vételár
tekintetében. A határidő azért szűk, mert január 5. napjától lehet a pályázatokat
benyújtani. Sajnos ebben a stádiumban még nem tart az önkormányzat, hiszen a
korábbiakhoz képest most már engedélyes tervekkel kell rendelkezni. Az
önkormányzat nem erre készült, mert a tájékoztatások nem erre vonatkoztak. A
következő etap március vége. A tervek szerint az önkormányzat március folyamán
kívánja benyújtani a pályázatot, s ez azt jelenti, hogy január folyamán a
tulajdonviszonyokat rendezni kell. Amennyiben sikerül megegyezni a
tulajdonosokkal a vételárról, január folyamán rendkívüli testületi ülés összehívására
kerül sor.
Marton József képviselő: Alpolgármester úr tárgyalást folytatott december 2. napján
a Veszprémi Szakképzési Centrum képviselőivel a Szász Márton Szakképző Iskola
elhelyezésével kapcsolatban. Elsősorban nem a leendő helyszín érdekli, hanem az,
hogy elhangzott-e olyan kijelentés a képviselők részéről, hogy mi az elképzelésük a
Szász Márton Szakképző Iskolával.
Lévai József alpolgármester: Több tárgyalást is folytattak e kérdésben egyrészt a
Veszprémi Szakképzési Centrum, másrészt a Baptista Szeretetszolgálat és az érintett
iskolák vezetőinek részvételével. A Centrumnak különböző elképzelései
fogalmazódtak meg. Egyrészt felajánlotta a baptistáknak, hogy átveszi az
intézményt, melyet nem támogattak a baptisták, hiszen minden szükséges feltétellel
rendelkeznek az intézmény működtetését illetően. A Veszprémi Szakképzési
Centrum a Szász Márton Szakképzési szekcióján túl megkapta a nemesgulácsi
szakképzés feladatkörének ellátását is, ezért a másik elképzelés, hogy összevonják a
két intézményt, s egy közös épületben működnek tovább. Ez nem valósult meg.
Jelen esetben az az elképzelés, hogy a város rendelkezésükre bocsát egy épületet,
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ahol a szakképzést működtetik, illetve ahol a felnőttoktatás feltételeit ki lehet
alakítani. A Centrum képviselői két épületet tekintettek meg, az egyik a varroda
épülete, a másik az az épület, mely korábban a Széchenyi István Szakképző Iskola
telephelyeként nevesítve volt, ez az északi laktanya óvodakerttel párhuzamos része.
Háromszor kint jártak már a Centrum képviselői, műszakis kollégáik is
megtekintették, felmérték a helyszínt, a város várja a visszajelzésüket. Véleménye
szerint bármelyik épületre esik a választás, egy jelentős előrelépés valósul meg,
hiszen így mindkét szakképző intézmény végezheti a saját tevékenységét.
Marton József képviselő: Azt szerette volna tudni, felmerült-e bennük olyan
elképzelés, hogy magát a képzést valahova máshova áthelyezik?
Lévai József alpolgármester: Nem, azért is próbált nyitott lenni a város a helyszín
biztosítását illetően, hogy ne gondolkodjanak az áthelyezésben.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
208/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2) A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Amíg a Képviselő-testület el nem fogadja a jövő évre
vonatkozó költségvetési rendeletét, szükséges egy, az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotásával biztosítani az intézmények zavartalan működéséhez
szükséges forrásokat, pl. Tapolca Kft., Tapolcai Média Kft., Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet, óvodák stb.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a
képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat 5 igen
szavazattal - egyhangúan - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
29/2015. (XII.21.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.
évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 29/2015. (XII.21.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
209/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
költségvetési intézményei és a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet finanszírozása céljából engedélyezi a
Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II.23.)
önkormányzati rendelete 7. számú melléklet Céltartalék
Intézményi működési tartalékok előirányzata terhére történő
átcsoportosítást.
3) A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű
hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A szóban forgó rendelet módosítására első ízben kerül
sor melynek oka, hogy bizonyos családok esetén, ahol a szülők rendkívüli vagy
teljesítményalapú bérezésben részesültek, a kérelem benyújtását megelőző hónapban
magasabb volt az egy főre jutó jövedelem, emiatt a gyermek nem kaphatott
támogatást. Ez hátrányosan érintette. A változás annyi, hogy a kérelem elbírálásánál
a benyújtást megelőző 12 hónap jövedelmét kell figyelembe vennie a kérelmet
elbíráló Humán Bizottságnak.
Valamint egy technikai jellegű módosítás is
szükséges, hiszen a szociális törvény változása miatt minden támogatást, amit az
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önkormányzat nyújt, települési támogatásnak kell nevezni. Ez kerül még átvezetésre
a rendeletben.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 7 igen
szavazattal - egyhangúan - elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
30/2015. (XII.21.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos
helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és 30/2015. (XII.21.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
4) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének
2015. évi ellenőrzéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott az
önkormányzat többségi tulajdonában lévő Városgazdálkodási Kft-nél. Az
észrevételeit figyelembe vette, a tanulságokat levonta a Kft.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Sólyom Károly képviselő elhagyja az üléstermet, a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével
folytatja tevékenységét.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi Gebhardt Gyula igazgató urat, kíván-e
kiegészítést tenni.
Gebhardt Gyula Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója: Köszöni, mindegyik
bizottsági ülésen jelen volt, a felmerült kérdésekre válaszolt. Természetesen kérdés
felmerülése esetén szívesen válaszol.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
210/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami
Számvevőszék V-0827-158/2015. számú számvevői jelentését
és a V-0827-145/2015 iktatási számú elnöki figyelemfelhívást
megismerte, azt tudomásul veszi és a bennük foglaltak
alapján készült intézkedési tervet az 1. melléklet szerint
elfogadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét,
hogy az intézkedési terv alapján a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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5) A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Sólyom Károly képviselő visszaérkezik az ülésterembe, a Képviselő-testület 11 fő
jelenlétével folytatja tevékenységét.
Dobó Zoltán polgármester: Tapolca Város Önkormányzata 2013-ban fogadta el öt
évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Sok pályázat alapfeltétele, hogy az
önkormányzat rendelkezzen ilyen dokumentummal, s az a törvényi feltételeknek
megfeleljen, naprakész legyen. Ezért időszerűvé vált az áttekintése.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Humán Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
211/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca
Város felülvizsgált és módosított Helyi Esélyegyenlőségi
programját az 1. sz. melléklet szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
polgármester

6) A Tapolcai Közös Önkormányzati
szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző

Hivatal

szervezeti

és

működési

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Bakos György képviselőt, ismertesse az Ügyrendi
Bizottság álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Előterjesztőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni?
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Ughy Jenőné jegyző: A Tapolcai Közös önkormányzati Hivatal 2013. március 1.
napján jött létre azzal, hogy Tapolca városhoz csatlakozott Raposka és Gyulakeszi
települések önkormányzata a tekintetben, hogy Közös Hivatalt kívánnak fenntartani
és működtetni feladataik ellátására. A Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzata akkor került megalkotásra, azóta változatlan. Többek között
az eltelt három évben bekövetkezett jogszabályi változásokat kellett átvezetni a
rendeletben. Elsősorban ez az oka az előterjesztésnek. A változás leginkább a
szociális igazgatás területét érinti, hiszen a jogszabályváltozások miatt bizonyos
feladatok átkerültek a járási hivatalokhoz. Célszerű volt felülvizsgálni az egyes
irodák létszámát. A felsorolásos jogszabályrészek kikerültek a rendeletből, hiszen a
honlapon, interneten bárki megtalálhatja azok a jogszabályokat, melyek alapján a
Hivatal dolgozik. A legcélszerűbb azonban minden esetben az adott ügy területén
dolgozó ügyintézőt felkeresni. Gyakorlatilag erről szól az előterjesztés, kéri a testület
támogatását.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
212/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és
működési szabályzatának módosítását 2016. január 1.
hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

7) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Előterjesztőt kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni?
Ughy Jenőné jegyző: Az előterjesztés a Közös Hivatal 2015. évi tevékenységét
részletezi. Az előző napirendi pontnál már említette, 2013-tól két település tartozik
Tapolcához. Ügyfélfogadási idő tekintetében a Hivatal ügyfélfogadását
egységesítették, minden szerdán 17.00 óráig nyitva tart. Ezen kívül mindkét
településen tartanak ügyfélfogadást. Az előterjesztés a teljesség igénye nélkül
tárgyalja a Hivatal által ellátott feladatokat, melyek három településre terjednek ki,
de az építéshatóság elsőfokú ügyintézésében, az engedélyek kiadása tekintetében 33
település vonatkozásában végzi feladatát. Az előterjesztésben említésre került, hogy
a Hivatal ez évben két választást is lebonyolított, az egyik az időközi országgyűlési
képviselőválasztás, melynek végrehajtásában a hivatal szinte valamennyi kollégája
részt vett. A Választási Bizottság is sok döntést hozott, 15 alkalommal ülésezett, 50
határozatot hozott. A másik a 2015. augusztus 30. napján megtartott időközi
önkormányzati képviselőválasztás, mely négy szavazókört érintett, de ebben is
hibátlan munkát végeztek a résztvevők. Mindkét választás alkalmával a Nemzeti
Választási Bizottság a választási anyagokat feltétel nélkül átvette. Az év folyamán a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat feloszlatta önmagát, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak nyújt még feladatai elvégzéséhez segítséget a Hivatal. Az
előterjesztés utal ügyiratszámokra, tartalmaz szociális ellátásokról, kifizetett
támogatásokról táblázatokat. Meg szeretné említeni az anyakönyvi szakigazgatást,
ezen belül az esküvők rendezvényét, mely egy igazán szép esemény. Örömteli, hogy
a városban kötött esküvők száma felfelé ívelő tendenciát mutat. Ebben az évben 89
házasságkötésre került sor, ebből 33 esetben az anyakönyvvezető hivatali
helyiségében, 56 esetben külső helyszínen történt az esketés. A törvény lehetőséget
ad arra, hogy külső helyszínen is lebonyolítható legyen e rendezvény, s ő minden
esetben engedélyezte is ezt. A törvényi feltételek betartása minden esetben
megtörtént, talán ezért is szeretik a város lakói, s a környező településekről is egyre
többen ezt a szép eseményt Tapolca városában lebonyolítani. Az építéshatóságról
annyit szeretne megemlíteni, hogy január 1. napjától egy kolléga másik hivatalhoz
kérte áthelyezését. A megüresedett álláshely meghirdetése megtörtént. Az
előterjesztésben szó esik még a pályázatokról, melyekről minden esetben
előterjesztés születik. A következő év egyik legnagyobb feladata a
gyógyhelypályázat előkészítése és benyújtása. Ugyan az előterjesztés a 2015. évről
szóló beszámoló, de meg kell említeni a 2016. év elején fellépő jelentős feladatot,
mégpedig a család- és gyermekjóléti központ létrehozásának megvalósítását,
melynek járási szinten kell működnie. Az Alapellátási Intézet igazgatójával,
munkatársaival, a Hivatal munkatársaival több ízben történtek tárgyalások ez
ügyben. Úgy gondolja, gond nélkül indulhat a központ.
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
213/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
8) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Ez egy kötelező jellegű napirendi pont, hiszen a
következő évre szóló munkatervet minden év végén el kell fogadnia a Képviselőtestületnek. Lehetőségük volt a képviselőknek, az iroda- és csoportvezetőknek,
intézményvezetőknek javaslattal élni a munkaterv összeállításának tekintetében.
Sajnos nagyon kevés javaslat érkezett.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Sólyom Károly képviselő: A munkaterv keretet ad az önkormányzat működésének,
melyet minden évben elfogad a Képviselő-testület, azonban előfordul, hogy az
elfogadott és a megvalósult munkaterv nem áll egymással összhangban. Emlékei
szerint tavaly a munkatervbe bekerült egy új pont, mégpedig az, hogy a város
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tulajdonában álló cégeknek 2015. decemberében egy előzetes beszámolót kell adnia a
következő évi tervekről. Ez a javaslat Lévai József alpolgármestertől származott,
melyet a testület megszavazott, s amivel személy szerint ő maga nem értett egyet.
Most szembesül azzal, hogy a jövő évre vonatkozó munkaterv javaslatban ez már
nem szerepel, sőt a mai ülés napirendi pontjai között sem szerepel. Kérdezi, mi
ennek az oka?
Lévai József alpolgármester: Továbbra is az az álláspontja, hogy év végén a
gazdasági társaságoknak össze kell állítaniuk a következő évre vonatkozó üzleti
tervüket. Valóban későn, de ki lett adva e feladat a gazdasági társaságoknak.
Többségük kérte az önkormányzattól a határidő kitolását január hónapra, mert a
cégek egy részénél olyan feladatok adódtak, melyek azt jelezték, hogy nem tudják
kellő minőségben elkészíteni az előterjesztéshez szükséges anyagot. Ő ezt elfogadta.
Néhány egyszerűbb cég elkészítette az üzleti tervet, melyet be is nyújtott az
önkormányzathoz.
Az, hogy mennyire időszerű, hogy ezt a napirendi pontot december hónapban
tárgyalja a testület, mi sem bizonyítja jobban, mint pl. a héten részt vett egy
kollégájával a Bakony-Balaton Turisztikai Desztinációs Menedzsment taggyűlésén,
ahol ez volt az egyik napirendi pont. Megalapozottan úgy lehet elkezdeni a
következő évet mind tulajdonosként, mind cégvezetőként, hogy hozzávetőlegesen
tudatában van a tulajdonos az üzleti év elképzeléseit illetően. A korábban
megfogalmazott álláspontját továbbra is fenntartja. A munkaterv javaslatból valóban
kimaradt, de jövő éviben szerepelni fog, s a következő testületi ülésen a testület elé
kerül ez a napirendi pont. Van néhány olyan cég, mely kifejezetten önkormányzati
források felhasználásával gazdálkodik, s megalapozott költségvetést csak akkor lehet
alkotni, ha egy üzleti tervvel alá van támasztva a cégek forrásigénye, mely kell a
stabil működésükhöz. Úgy gondolja, ezt nem májusban kell megtenni, mert a
gazdasági év egyik fele akkor már lezárult.
Sólyom Károly képviselő: Számára felemás volt a magyarázat. Egyrészt véleménye
szerint, ha tulajdonosként azt mondja az önkormányzat, hogy határidőre valamit el
kell készíteni, akkor az kötelező, s nem kívánságműsor, hogy a cég tudja vagy nem
tudja szolgáltatni a szükséges adatokat. Meggyőződése ugyanakkor, hogy korrekt
módon nem lehet decemberben adatokat szolgáltatni. December 20. napján előzetes
áfa feltöltési kötelezettsége van minden társaságnak, s a mai napig minden társaság
azzal kínlódik, hogy nagyjából meghatározza a társasági adó alapját és a fizetendő
társasági adót. Ez valóban nagyon nehéz, ahogyan azt az ügyvezetők is jelezték
Alpolgármester Úr irányába. Nehéz egy olyan üzleti tervet készíteni, melynek az
alapja, az előző év lezárása hiányzik. Abban egyetért, hogy nem májusban kell
tárgyalni a gazdasági társaságok beszámolóját, s januárban, legkésőbb februárban
már lehet tudni az előző évi eredményeket, tényszámokat. Ugyanakkor pl. a Tapolca
Kft. - mely költségvetésének nagy részét önkormányzati forrásból szerzi - hiába állít
össze egy tervet a következő évre, annak a forrása még nem áll rendelkezésre, hisz az
csak februárban lesz elfogadva. Személy szerint továbbra sem tartja fontosnak egy
ilyen jellegű napirend tárgyalását, de ha a város vezetése úgy dönt, természetesen
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nincsen akadálya. Azonban Alpolgármester Úr válaszát személy szerint nem tudja
elfogadni.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
214/2015. (XII.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 2016.
évi munkatervét – az előzetes javaslatok alapján –
jóváhagyja.
Felhívja a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő napirendi pontok
előkészítéséről gondoskodjon.
folyamatos
Jegyző

Határidő:
Felelős:

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Buzás Gyula képviselő: Mindenki előtt ismert, hogy a keleti városrészben a Spar
áruház felújításra került, s ennek következményeként a bankautomata onnét elkerült.
Mindez már egy éve történt. Gyakorlatilag a keleti városrészben most nincsen
bankautomata, s az idős emberek megkeresték azzal a kéréssel, hogy próbálja meg az
önkormányzat a visszahelyezését elérni. A két félnek sikerült megegyeznie, s azt az
ígéretet adták, hogy hamarosan visszakerül a bankautomata az eredeti helyére.
Dobó Zoltán polgármester: Mindenki számára fontos, hogy a helyzet rendeződjön.
Remélhetőleg mindenki előtt ismert, hogy az önkormányzaton kívülálló ok miatt
szűnt meg az automata. Korábban az áruházat üzemeltető gazdasági társaság és a
bank valamilyen oknál fogva nem tudtak egymással megegyezni. Ez mindenkit
kellemetlenül érintett, hiszen a mindennapi élethez ma még sok helyen készpénzre
van szükség. Az önkormányzat felkereste mindkét szereplőt, s reméli, néhány héten
belül rendeződik a dolog, ezzel is javítva a városban lakók komfortérzetét.
Décsey Sándor képviselő: Bizonyára sokan értesültek arról, hogy egy nagy
összefogásnak köszönhetően a Tapolca nevet viselő NOHAB mozdonyt a
Közlekedési Múzeum kölcsönadta a tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeumnak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy visszakerül Tapolcára a mozdony, melyhez sokan
kötődnek többféle érzelmi szállal. Arról szeretne tájékoztatást adni, hogy tegnap az
éjszakai órákban megérkezett Tapolcára a mozdony, s remélhetőleg már a végleges
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helyét is elfoglalta a tapolcai vasútállomáson. December 22. napján nagyszabású
ünnepség keretében kerül sor hivatalos felavatására. A szervezők nevében szeretettel
várja a rendezvényre az érdeklődőket. Majdnem az összes működőképes NOHAB
mozdony tiszteletét teszi ezen a jeles napon a tapolcai vasútállomáson. Budapestről
különvonat is érkezik. Az állomásépület várótermében egy nohabtörténeti kiállítás
lesz majd megtekinthető.
Dobó Zoltán polgármester: A város megadja a módját, hogy ezt a mozdonyt méltó
körülmények között fogadja. Bízik abban, hogy a vasúthoz kötődő speciális turizmus
is megerősödik az országban, melyből aztán adóforintok is befolynak, hiszen ezért
áldoznak erre.
A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné felhívni a figyelmet. A Tamási
Áron Művelődési Központ szervezésében az év további napjaiban még
megtekinthető a „Mézes-mázos” mézeskalács kiállítás a Hotel Pelionban. December
20. (vasárnap) 16.00 órától Mindenki Karácsonya a Fő téren, az ünnepi koncertet a
Báder Band adja, 17.00 órától ünnepi beszéd, melyet Tapolca Város
Polgármestereként tőle hallhatnak a jelenlévők.
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében a Fő téren, a mai napon 14.00
órától kézműves foglalkozás gyermekeknek, 15.30 órától Mesedélután – Andersenmesékkel.
A Csermák József Csarnokban december 19. (szombat) 9.00 órától I. Városi gyermek
és felnőtt tollaslabda verseny, 10.00 órától Flúgos Futam – évzáró egyéni villám
sakkverseny, december 20. (vasárnap) Aranykapu Kupa - felnőtt férfi
teremlabdarúgó torna, december 28. 10.00 órától Sakk kombinációs megoldási
verseny indul, majd 17.00 órától a VIII. Sportfesztivál – egyesületek, szakosztályok
játékos vetélkedője, december 29. 14.00 VI. Sakk Gála.
December 30. (szerda) 9.30 órától a Tó parton - IV. Kolbásztöltő verseny - új elem az
Ifjúsági kolbásztöltő verseny, továbbá a Tapolcai pogácsák versenye – mindezek a
kolbásztöltő versennyel egybekötve.
December 31-én, csütörtökön az év utolsó napján 10.00 órától Szilveszteri Családi
Futóverseny a Tó parton, 11.00 órától VI. Szilveszteri Malom-tó úszás, 19.00
Szilveszteri utcabál a Fő téren, zenél a Sancred Bulizenekar.
A rendezvényekre szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.
Végezetül Tapolca város lakosságának, képviselőtársainak, kollégáinak boldog,
békés ünnepeket, és eredményes új esztendőt kíván.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 11.15 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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