TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/152-21/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-án
(kedd) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye:

Tapolcai Közös Önkormányzati hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Vajda Attila

Igazoltan távol:

polgármester

képviselők

Koppányi Ferenc
Sólyom Károly

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Pápainé dr.
Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Varga Béláné
közoktatási referens, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető
Kövesdi Anett a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményvezető
helyettese, Szijártó János a Tapolcai Újság főszerkesztője, a Tapolcai
Városi Televízió munkatársai
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli nyilvános
ülésen.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
Bejelenti, hogy Koppányi Ferenc és Sólyom Károly képviselők előre jelezték
távolmaradásukat. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza.
78/2015. (V.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalja.
NAPIREND
1) A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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2) A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy
Ferenc
Tagintézmény
tagintézmény-vezetői
pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
intézményátszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Humán Bizottság képviselőjét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal,
egyhangúan, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye,
javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – egyhangúan - az
alábbi határozatot hozza:
79/2015. (V.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről
készült átfogó értékelést elfogadja.
2) A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést megtárgyaló Ügyrendi Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Egyetlen pályázat érkezett. A pályázó személye mindannyiuk
előtt ismert. Munkáját közmegelégedéssel, lelkiismeretesen végezte korábban is, kéri a
képviselő-testületet a továbbiakban is szavazzon bizalmat neki.
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Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
80/2015. (V.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)
bekezdésében és a (4) bekezdés h) pontjában biztosított
véleményezési joga alapján a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
tagintézmény-vezetői feladatának ellátására Bodor Tamás
pályázót a szakszerű és jogszerű intézményi működés
biztosítására, a szakmai munka továbbfejlesztésére
alkalmasnak tartja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3) Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köztudott, a kórház felmondta a várossal fennálló szerződését.
Szükséges a testület felhatalmazása, hogy tárgyalásokat kezdeményezhessen az ügyeleti
ellátás folyamatos biztosítása érdekében. Kéri képviselő-társait, ha az ügyelettel kapcsolatban
valami elgondolásuk, ötletük van, általa eddig nem ismert információval rendelkeznek,
forduljanak jegyző asszonyhoz, az alpolgármesterekhez, hozzá, s igyekszenek közösen egy
mindenki számára elfogadható megoldást találni.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságokat, ismertessék álláspontjukat.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Császár László képviselő: Elmondja, a közelmúltban beszélt Tóth Csaba elnök úrral az
ügyeleti ellátás kérdéséről. Ő felvázolt egy alternatívát, miszerint a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás vállalná át e feladat ellátását Tapolca és Raposka vonatkozásában.
Kérdezi, ezzel kapcsolatban van-e további információ.
Ughy Jenőné jegyző: Az előterjesztés kiküldése óta történt előrelépés. A mai délelőtt
folyamán a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás rendkívüli ülést hívott össze, melyen
Lévai József alpolgármester úrral vett részt, természetesen Bolla Albert Raposka Község
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polgármestere is jelen volt, hiszen közös Hivatalról lévén szó, jegyzőként a település ügyeit is
képviselnie kell. A társulási ülésen a jelen lévő polgármesterek döntöttek, miszerint a Társulás
fogja a jövőben ezt a feladatot elláttatni a Balaton-felvidéki szociális intézményével, melynek
alapító okiratát módosítják. Az időponttal kapcsolatban kérni fogják a kórház főigazgató
asszonyát, hogy azt augusztus 31. napjára módosítsa, azért, hogy több idő álljon rendelkezésre
a működési feltételek megteremtésére pl. különböző dokumentumok, testületi határozatok,
működési engedélyek beszerzése stb. Természetesen ez az időpont szükség esetén még tovább
tolódhat, vagy előbbre is eshet, mindez a jogi feltételek megteremtésének időpontjához
igazodik. Felvetődött, hogy az ellátó háziorvosokkal is kell szervezni egy megbeszélést,
ennek időpontja jövő hét hétfő. Elhangzott, hogy az ügyeleti ellátás biztosítása a 33
önkormányzat számára kötelezően ellátandó feladat, s miután nem külön szervezet fogja ezt
működtetni, hanem az önkormányzatok társulása, ezért a háziorvosoknak kötelező az ügyeleti
ellátásban való részvétel. Az elfogadott határozat alapján a Társulás megállapodást köt
Tapolca Város és Raposka Község Önkormányzatával. Nem kérte a társulás, hogy emiatt
Tapolca lépjen be. Az elnök úr magára vállalta az ügyelet szervezését, kell egy szakmai
vezető, akinek a pályáztatása is meghirdetésre kerül.
Császár László képviselő: Gyakorlatilag a jelenlegihez hasonló felállásban fog működni, s
nem a kórházzal, hanem a társulással köt az önkormányzat egy megállapodást.
Ughy Jenőné jegyző: Igen.
Császár László képviselő: Szerinte is jobb, ha egy megállapodás keretében látja el a társulás
ezt a feladatot, mert emlékei szerint a társulási tagság kb. 2 millió Ft kiadást jelentett a
városnak, hiszen számos olyan feladat létezett, mely lakosságszám arányosan Tapolcára
vetítődött, s amiért a város nem kapott ellenszolgáltatást. A későbbiekben esetleg érdemes
lenne ezt a tevékenységet külső vállalkozásként meghirdetni. Ahol ezt megvalósították - pl.
Keszthely, Veszprém – pozitív tapasztalatok születtek. Az orvosok nagy része ugyanúgy részt
vesz e tevékenységben, csak azon problémákat, melyek most is jelentkeztek a kórház és a
működtető között, egy külső szervezet talán rugalmasabban meg tudná oldani.
Lévai József alpolgármester: A társulási tanácsülésen tárgyalt előterjesztésben
alternatívaként ez a megoldás is felmerült, igaz kidolgozásra nem került. Véleménye szerint
egyébként, ha egy külső gazdasági társasággal végezteti az önkormányzat a feladatot,
majdnem ugyanaz, mint jelen eset, amikor a kórház végzi. Ez most nem működött. Fontosnak
tartja, mivel önkormányzati intézmény fogja működtetni az ügyeleti ellátást, s ezáltal az
orvosoknak kötelező a részvétel, ez erős pozíciót biztosít az önkormányzatok számára.
A tanácsülésen elhangzottakból kiderült, s most már megérti, mi vezette a kórház igazgatóját
a szerződés felbontásának kezdeményezésére. Nem más, mint a bizalmatlanság, mely akörül
alakult ki az önkormányzatok és a feladatellátó között, hogy a feladatellátó próbálta
racionalizálni a tevékenységét, a szolgáltatás kötelezettjei és annak igénybevevői viszont
ezzel nem értettek egyet, s emellett szerettek volna kevesebbet fizetni a tevékenységért.
Természetesen ebben az új felállásban is előfordulhatnak problémák. Érdekességként
elmondja, az önkormányzat azelőtt, mielőtt döntött arról, hogy egy külső szolgáltatóval
láttatja el a feladatot, végeztetett egy belső ellenőrzést. Ő átolvasta ezt a jelentés, sok olyan
megállapítás szerepel benne, melyet ajánlana a jövőbeni működtető figyelmébe a problémák
elkerülése érdekében. Úgy gondolja, ha következetesen, tulajdonosként lép fel az
önkormányzat, s ezt a szerepét nem téveszti össze azzal, hogy egyébként milyen emberi
kapcsolatot ápol a háziorvosokkal, működőképes lesz a feladatellátás. E tekintetben
egyébként kulcskérdés, kit találnak szakmai vezetőnek. A kistérség 4 órás állásban
szándékozik meghirdetni ezt a pozíciót.
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Ughy Jenőné jegyző: Korábban arról is volt szó, hogy az orvosok alapítsanak kft-t, de
semmilyen előrelépés nem történt ez irányban. Szerinte, nem is gond, hiszen, ha maguk
alapítanak egy kft-t, abba az önkormányzatnak nincsen beleszólása. Lehet, hogy közöttük
olyan személyes ellentétek alakulnak ki - erre volt is már példa – ami miatt a város ügyeleti
ellátás nélkül marad, melyet nem szabad megkockáztatni. Jelen esetben a legjobb
megoldásnak a társulás általi feladatellátás tűnik.
Dobó Zoltán polgármester: Szükség esetén természetesen ezen lehet változtatni.
Marton József képviselő: Kérdezi, a háziorvosi ügyelet épületének fenntartását és
tulajdonjogát az átszervezés nem érinti-e.
Ughy Jenőné jegyző: Nem.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
81/2015. (V.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
központi háziorvosi ügyelet feladatainak folyamatos ellátása
érdekében a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulással
megállapodást köt.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4) A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola intézményátszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a Szász Márton iskola intézményvezető helyettesét.
Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
Kövesdi Anett intézményvezető helyettes: Köszöni nem. Kérdés felmerülése esetén
természetesen válaszol.
Ughy Jenőné jegyző: A minap jelent meg egy kormányrendelet, mely a KLIK-kel
kapcsolatban változásokat hozott. Kérte Varga Bélánét nézzen utána.
Varga Béláné közoktatási referens: Az elmúlt heti bizottsági ülés óta megjelent egy
kormányrendelet, mely választ ad a felmerült kérdésekre, többek között, hogy az
intézményátszervezést a KLIK hogyan valósítja meg, tekintettel arra, hogy a Szász Márton
iskola egy többcélú intézmény, mely többféle feladatot lát el, nem csak szakképzést. A
kormányrendelet szerint a Tapolca, Templom tér 3. szám alatt található székhelyintézmény,
mely szakképző feladatokat lát el, 2015. július 1. napjától átkerül a Nemzetgazdasági
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Minisztériumhoz. A másik két feladatellátási hely, a Köztársaság téri intézmény és az Iskola
úti pedig marad a KLIK fenntartásában és Tapolca Város Önkormányzata működtetésében.
Tájékoztatásként elmondja, vannak olyan szakképző intézmények az országban, melyek 2015.
július 1. napjától átkerülnek a Minisztériumhoz, vannak olyanok, elsősorban többféle
feladatot ellátó intézmények, melyek csak 2016. július 1. napjától.
Császár László képviselő: Tehát ez azt jelenti, hogy az intézmény gyakorlatilag kettéválik.
Varga Béláné közoktatási referens: Igen. De pl. a nemesgulácsi iskolában működő
szakképzés továbbra is a KLIK fenntartásában marad.
Marton József képviselő: Munkajogi szempontból a két tantestület különválik?
Kövesdi Anett intézményvezető helyettes: A 2015/2016. tanévben információik alapján
még nem. Lesz áttanítás, s majd a fenntartók eldöntik, hogyan tudják ezt pénzügyileg
megvalósítani.
Bakos György képviselő: Az intézményvezetői feladatok ellátása marad a régiben?
Kövesdi Anett intézményvezető helyettes: Ami biztos, 2015-2016-ban még egy iskolaként
működnek, csupán a szakiskolai fenntartás kerül át, az igazgató marad Stolár Mihály. Eddig
ezen információk birtokában vannak.
Lévai József alpolgármester: Tehát a működtetés is átkerül a Minisztériumhoz?
Varga Béláné közoktatási referens: Igen, de a szakképzés működtetése korábban sem
tartozott az önkormányzathoz.
Marton József képviselő: Az iskola több pályázatban részt vesz. Az átszervezés nem okoz
problémát?
Kövesdi Anett intézményvezető helyettes: Jelenleg két pályázatot zár és egyet indított
május 1. napjával az iskola, mely a Köztársaság térit és az Iskola utcait érinti, tehát az KLIKes pályázat.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal – egyhangúan- az
alábbi határozatot hozza:
82/2015. (V.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mit a
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény működtetői feladatát ellátó önkormányzat
tudomásul veszi, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
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Intézményben (8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.)
intézményátszervezést hajt végre.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 16.10 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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