TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/152-35/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.
augusztus 26-án (szerda) 8.15 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
Sólyom Károly
Vajda Attila

Igazoltan távol:

polgármester

képviselők

Koppányi Ferenc
Marton József

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics
Tamás pályázati referens, Varga Béláné közoktatási referens,
Burszán Sándor ügyintéző, Döméné Domonkos Bernadett
jegyzőkönyvvezető,
Mészáros László Lesencetomaj község polgármestere, Gebhardt
Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója,
Kovács Tamás a Tapolcai Városgazdálkodási Kft képviselője,
Baski
Sándor
Tapolcai
Városgazdálkodási
Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, a Tapolcai Városi Televízió
munkatársai.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli
nyilvános ülésén.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
106/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
rendkívüli nyilvános ülésén a meghívóban szereplő
napirendi pontokat tárgyalja.
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NAPIREND
1)

A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030)
időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének
megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2)

A parkolás üzemeltetésére vonatkozó szerződés
módosítása, valamint a parkolóórák cseréjének
jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3)

Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéki
Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálat „létszámcsökkentési” pályázatához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4)

Tájékoztató a 2014-2020 évek közötti európai uniós
programozási időszak tapolcai tervezési, pályázati
előkészítettségi
folyamatáról,
együttműködés
Lesencetomaj Község Önkormányzatával a volt
honvédségi ingatlanok hasznosításában
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Ughy Jenőné jegyző: Tájékoztatásként elmondja, az előrejelzések alapján sem a
Humán Bizottság, sem a Gazdasági Bizottság összehívására - határozatképtelenség
miatt - nem volt lehetőség. Emiatt az egyes napirendi pontokat csak a Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg előzetesen.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
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Sólyom Károly képviselő: A Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása minden évben
napirendre kerül, így tavaly ugyanebben az időszakban fogadta el a korábbi testület
az elkövetkező 15 évre vonatkozó tervet. Azt összehasonlítva a mostanival
szomorúan állapítja meg, hogy azok a fejlesztések, melyek véleménye szerint nagyon
fontosak lennének a város életében, belátható időn túlra csúsztak, elsősorban a
szennyvízvezetékek cseréjére gondol. Nap, mint nap tapasztalható, hogy a város
víziközművei közül elsősorban a vízvezeték, amely korábban épült meg, gyakori
meghibásodások színtere, melynek megjavítása aszfaltbontások tömegét hozza
magával. Az, hogy a víziközmű elavult, nem új keletű dolog, ismert volt korábban is.
Éppen ezért tavaly örömmel tapasztalta, hogy a 2016-2017. évekre tervezve voltak a
fejlesztési tervben ennek felújítását célzó beruházások, melyek elsősorban a Dobó
Lakótelepen indultak volna, hiszen ott a legrégebbi és legelavultabb a rendszer. Most
azt látja, ezek eltolódtak a 2020-as évekre. Az is köztudott, hogy a DRV mindezt saját
erőből megoldani nem tudja, csak pályázati forrásokból, viszont így a korábbi
pályázati lehetőségek elvesznek, s ezt nagyon sajnálja.
Lévai József alpolgármester: Annyi kiegészítést tenne az elhangzottakhoz, ha évrőlévre változhat a Gördülő Fejlesztési Terv és tartalmának ütemezése, akkor jövőre
ismét a testület elé kerülhet egy módosított terv, mely szintén egyeztetéseket igényel
a közmű üzemeltetőjével. A Dobó Lakótelep vonatkozásában meg kell említeni egy
jelentős eredményt, mégpedig a Lesencetomaj felől érkező szennyvízátemelő
szagtalanítását, amely nem kis beruházásnak számít a maga 15 millió Ft-os
költségvetésével. Ezzel egy kezdetektől fennálló jelentős problémát sikerült
kiküszöbölni. Egyetért azzal, hogy a közművek rossz állapotban vannak, s a felújítás
értéke jelentősen meghaladja a város erejét, így ez állami segítség nélkül nem
lehetséges. Bízik abban, hogy a szükséges források majd rendelkezésre állnak.
Ugyanilyen kérdőjel a szennyvíztisztító telep kérdése is. Ebben az évben egy az
állammal történő megállapodás megkötéséig legalább el kell jutni a szennyvíztisztító
beruházás indításával kapcsolatban. Nem kizárt ez azt is magával vonja, hogy az
állam átveszi a szennyvíztisztító művet. Ez év december 31. napjával lejár a Magyar
Állam unió irányában tett azon vállalása, hogy a normáknak eleget tevő
szennyvízkezelési rendszerek lesznek az országban. Ezért gondolja azt, hogy egy
megállapodás kötéséig sikerül ez évben eljutni. Ez kényszerítő erő lesz a
szennyvíztelep kérdésének rendezésére is, hiszen a város előtt álló beruházás olyan
önrészt igényel, melyet saját forrásból nem tud biztosítani. Parapatics Tamás
kollégával részt vett egy ezzel kapcsolatos tájékoztató megbeszélésen, melyből azt a
következtetést vonták le, hogy ezzel az állam is tisztában van.
Dobó Zoltán polgármester: Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Tapolca Város
közműrendszere teljes mértékben elavult. A lehetőségekhez mérten igyekezni fognak
a felmerülő problémákat elhárítani, de azok felbecsülhetetlen nagyságrendű
pénzügyi eszközöket igényelnek – főként, ha az egész városon belül meg kívánják
oldani. Ezt a város költségvetése abszolút nem bírná el.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
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107/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint Ellátásért Felelős, a 2011. évi CCIX. törvény 11. §
rendelkezései
alapján
az
ellátásért
felelős
kötelezettségébe tartozó a szennyvízelvezető és tisztító
rendszer 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervének (20162030) elkészítésével a település víziközművét (kódja:
DRV_S_205) üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok,
Tanácsház u. 7.) bízza meg.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
108/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint Ellátásért Felelős a 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerinti, a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által
készített Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer
15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet (2016-2030 szennyvíz
ágazat) elfogadja.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
109/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint Ellátásért Felelős meghatalmazza a DRV Zrt-t
(8600 Siófok, Tanácsház u. 7.), hogy az általa készített
Tapolca szennyvízelvezető és tisztító rendszer 15 éves
Gördülő Fejlesztési Tervet (2016-2030 szennyvíz ágazat)
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
részére küldje meg és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban az önkormányzatot képviselje.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
2) A parkolás üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása, valamint a
parkolóórák cseréjének jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Gebhardt Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója: Két-három
éve húzódó dolog került a képviselő-testület elé. 1999-ben született a döntés, mely
szerint a városban bevezetésre kerül a fizető parkolás rendszere. Az akkori jogi
környezetnek megfelelően a vonatkozó szabályok megalkotásra kerültek. Az
automaták stabilan működtek, gyakorlatilag a 4. vagy 5. generációjuk van
forgalomban az országban. Mindez nemcsak a jó választásnak, hanem a megfelelő
karbantartásnak is köszönhető. Ezúton köszöni a város lakosságának is, hogy
megkímélték az automatákat a rongálástól.
Elsősorban azokat az automatákat vették sorra a csere szempontjából, melyek
képesek a visszaadásra, ez leszűkítette a kört, mert úgy gondolja, visszalépni nem
érdemes, hiszen az itt lakók, az idejáró turisták ezt a szolgáltatási színvonalat már
megszokták. A következő kiválasztási szempont volt, hogy minél egyszerűbb legyen
ezeket üzemeltetni. Az előterjesztésben kétfajta gép szerepel, melynek beszerzése
javasolt. Ha pozitív döntés születik az automaták cseréjéről, a kollégája ismételten
felkeresi az érintett cégeket az előterjesztésben említett kétfajta típussal kapcsolatban.
A kiválasztott automatáknak minimum 15 évet ki kell bírniuk.
Sólyom Károly képviselő: A megállapodás módosítás 6. pontjában nincs konkrétan
meghatározva, hogy határidő előtt történő megszűnés, felmondás esetén a költségek
elszámolása milyen módon, formában történik, csupán annyi, hogy ebben az esetben
azt majd egy külön megállapodás fogja meghatározni. Mi ennek a magyarázata?
Gebhardt Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető igazgatója: Két
lehetőség volt adott. Az egyik egy teljesen új megállapodás kötése. Ez esetben a
hatályos jogszabályok szerint egy olyan elszámolási mód lépne kötelező jelleggel
életbe, melyet ma Magyarországon fizikailag senki nem tud megvalósítani. Így a
rendszer folyamatos működése érdekében más lehetőség nincs, mint a meglévő
megállapodás módosítása. Az eredeti megállapodás határozatlan időre szólt, de a cég
ügyvédjével konzultálva arra a következtetésre jutottak, hogy a cég számára
esetleges pénzügyi biztosítékként szerepeljen egy időpont. Igaz az előzetes
megbeszéléseken elhangzott, hogy az önkormányzat a megállapodást, hacsak valami
nem kényszeríti rá, nem kívánja megszüntetni.
Lévai József alpolgármester: Az, hogy ez így került megfogalmazásra, a céggel
folytatott megbeszélés eredménye. Minden szerződés módosítható a felek közös
akaratából, de semmiképpen nem akarják a későbbi testületek kezét megkötni, a
cégnek pedig jelen pillanatban elég biztonságot nyújt.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
110/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel kötendő, a
parkolási
rendszer
üzemeltetésére
vonatkozó
megállapodás módosításának tervezetét az előterjesztés
3. számú melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:
111/2015. (VIII.26.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. parkolójegy kiadó
automatáinak közbeszerzési értékhatáron belül, több év
alatt történő cseréjével egyetért, azt jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

3) Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és
Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat „létszámcsökkentési” pályázatához
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Ughy Jenőné jegyző: Többször elhangzott a háziorvosi ügyelet részéről a két
gépjármű bevezetésének, illetve a második ügyeleti gépjármű visszaállításának a
fontossága, nélkülözhetetlen mivolta. Ez az előterjesztés, melyet valójában a társulás
készített el, ugyanakkor azt bizonyítja, mennyire nincs szükség két ügyeleti
gépkocsira. Maguk a gépkocsivezetők is megfogalmazták, egyáltalán nincsen
kihasználva az idejük.
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:
112/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint
a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás (a
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továbbiakban: Társulás) által fenntartott Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálattal a központi háziorvosi ügyelet feladat
ellátására megállapodással rendelkező Önkormányzat
nyilatkozik, hogy a Társulás által fenntartott Balatonfelvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti
Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő
közalkalmazott (egy fő gépkocsivezető) jogviszonyban
töltött idejének megszakítás nélküli foglalkoztatására a
fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyen vagy a tervezett új álláshelyeken nincs
lehetőség.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz
történő benyújtását támogatja, azzal egyetért.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

4) Tájékoztató a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak
tapolcai tervezési, pályázati előkészítettségi folyamatáról, együttműködés
Lesencetomaj Község Önkormányzatával a volt honvédségi ingatlanok
hasznosításában
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Mészáros László polgármester urat, s köszöni,
hogy megjelent a testületi ülésen. Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van
hozzászólása, véleménye, javaslata.
Lévai József alpolgármester: Kicsit összetett előterjesztésről van szó. Az előterjesztés
tájékoztató jelleggel említi a Gazdasági Programot és az Integrált Településfejlesztési
Stratégiát is. Az ITS átment a Belügyminisztérium minőségellenőrzésén, jelenleg
elfogadás előtti állapotban van. Mindez azért is került megemlítésre, hogy az
esetleges észrevételek a rendes testületi ülésre még összegyűjthetők legyenek. A
Gyógyhelyfejlesztési Stratégia is elkészült, nem végleges, további módosítások még
lehetségesek. Ki kell várni míg megjelennek a pályázati kiírások, s az azokban
megjelölt prioritásoknak megfelelően adott esetben még módosítható a koncepció.
Az előterjesztés fő vonalát az adja, hogy ebben az aktuális, s egyben utolsó uniós
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finanszírozási ciklusban várható a Települési Operatív Programok megjelenése.
Emlékei szerint augusztusban volt a Megyei Közgyűlés ülése, ahol az ezzel
kapcsolatos felhívásokat a Közgyűlés véleményezte és továbbította a hatóságok felé.
Információi szerint a kormány is megtárgyalta, így várható a végleges felhívások
megjelenése. Ezért került a testület elé az előterjesztés. A melléklet összefoglaltan
tartalmazza az egyes pályázatok főbb feltételeit. A TOP-ra kimondottan
önkormányzatok pályázhatnak. A korábbi Gazdasági Programban megfogalmazott
célokat összevetve a pályázati felhívásokkal, úgy gondolja, a felvázolt célok a
források felhasználásával megvalósíthatóak. Konkrétan a TOP- 1.1.1-15. számú kiírás
kapcsán került megfogalmazásra ez az előterjesztés, ami a laktanya területén lévő
ipari terület infrastruktúrafejlesztését célozza meg. Megismerve a felhívástervezetet,
egyeztetve a Megyei Közgyűlés illetékeseivel az a következtetés vonható le, hogy
nagyobb az esély a sikeres pályázatra Lesencetomaj községgel közös fellépés esetén.
Ennek több oka is van. Egyrészt az unió preferálja a több települést érintő
pályázatokat, mely már eleve tartalmaz egyfajta összefogást, másrészt ezek a
területek olyan szorosan egymás mellett találhatók, hogy az infrastruktúra fejlesztés
terén ezeket nem lehet egymástól elválasztani, fizikailag egyik közmű a másik
szerves része. Két héttel ezelőtt felvette az önkormányzat a kapcsolatot Lesencetomaj
önkormányzatával, s döntöttek, hogy közösen pályáznak. Továbbá amellett foglaltak
állást, ki kellene azt is nyilvánítani, hogy szorosabb együttműködésben
gondolkodnak, hiszen a létrejövő iparterületek felhasználása, értékesítése terén is az
együttműködés a fő cél. Ez azt jelenti, hogy összehangolja a két önkormányzat a
hasznosítással, értékesítéssel kapcsolatos elképzeléseit, s az ezzel kapcsolatos
rendeleteit is. Nem kívánnak egymás konkurenciái lenni, meggyőződésük, bárhol
megy végbe értékesítés, a sikeres beruházás mindkét település érdekeit szolgálhatja.
Mészáros László Lesencetomaj Község polgármestere: Köszöni szépen a meghívást.
Elmondja, nem előzmény nélküli Lesencetomaj és Tapolca együttműködése. 2009ben jelentkezett egy német befektető, s annak kapcsán alakult ki a kapcsolat, azonban
a gazdasági válság és egyéb körülmények miatt nem valósult meg a befektetői
szándék, s mindenki haladt előre a maga útján. A két település azonban szorosan
összekapcsolódik, nemcsak területfelhasználás tekintetében, mely Lesencetomaj
esetében is megegyezik azzal, amit a város preferál, hiszen az út mellett nekik is
gazdasági kereskedelmi szolgáltató funkciójú övezeteik vannak. A település
rendezési tervének módosítása megtörtént, elfogadásra került. Nemcsak fizikálisan
függ össze a két terület, hiszen alapvetően befektetői igény a városi, illetve a térségi
vállalkozások részéről történik, tehát nem valószínű, hogy ezt a területet
lesencetomaji vállalkozók fogják feltölteni. Másrészt a külső területek, a volt lőtér
területe a rendezési terv szerint beépítésre nem szánt, különleges rendeltetésű
turisztikai terület, mely max. 5 %-os beépítést engedélyez. Mindez lehetővé tesz
olyan turisztikai célú fejlesztést, hasznosítást, mely a város turisztikai elképzeléseibe
beleilleszthető.
Császár László képviselő: Bizottsági ülésen kérdezte, hogy a község rendezési
tervének módosítása hogyan áll, s azt a választ kapta, folyamatban van. Most
örömmel hallja, hogy annak elfogadása már meg is történt, jogerős. A korábbiakban
voltak problémák az utak csatlakozása és egyebek tekintetében, pl. két cég végezte a
8

munkát, s Tapolca közigazgatási határáig elment az út, Lesencetomajé azonban nem
onnan folytatódott.
Mészáros László Lesencetomaj Község polgármestere: Ez a 77-es elkerülő út,
melynek két nyomvonala nem találkozik. A rendezési terv úgy került elfogadásra,
ahogy azt az állami főépítész előírta. Felhívták a figyelmét, hogy a nyomvonalak nem
találkoznak, azt felelte, őt köti a Balaton törvény.
Császár László képviselő: Tehát akkor most sem találkoznak. Parapatics Tamás
tájékoztatása szerint a közművek kialakítását valószínű ugyanaz a cég végzi.
Lévai József alpolgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban összehívásra került
egy egyeztető megbeszélés, ahol a települések polgármesterein kívül a tervezők,
illetve az érintett közművek vezetői is jelen voltak.
Császár László képviselő: Azt szerette volna tudni, hogy az az egyeztetési folyamat,
mely korábban zajlott, most is megtörtént-e. Mindenképpen szorosabbra kell fűzni a
kapcsolatot, főleg ha a jövőben közösen akar pályázni a két település.
Mészáros László Lesencetomaj Község polgármestere: Véleménye szerint az
előterjesztés és az abban megfogalmazott határozati javaslat éppen ezt a célt
szolgálja.
Sólyom Károly képviselő: Javasolja, egy hivatalos állásfoglalás erejéig keresse meg
mindkét önkormányzat a főépítészt, mi alapján gondolja, hogy a két út nyomvonala
nem találkozik. Mi a magyarázata? Nehogy a későbbiekben adódjon olyan helyzet,
hogy a pénz rendelkezésre áll, meg lehetne építeni a 77-es utat, de ez akadályát
képezi.
Ez a terv korábban véleményezésre megküldésre került Tapolcának, nem érti, miért
nem észrevételezte a diszharmóniát.
Mészáros László Lesencetomaj Község polgármestere: Lesencetomaj a saját
rendezési terve módosítását azzal kezdte, hogy hozzáigazította a Tapolca által
követett nyomvonalhoz. Ezt a főépítész kifogásolta, s csak úgy volt hajlandó
elfogadni, ha a nyomvonalat elviszik északabbra. Ugyanakkor a terület
hasznosításának nem ez lesz véleménye szerint a kulcskérdése.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
113/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2014-2020 évek közötti európai uniós programozási
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időszak
tervezési,
pályázati
folyamatának
előkészítéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
114/2015. (VIII.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete:
 Tapolca és környéke fejlődése, a vállalkozások által a lesencetomaji és
tapolcai volt honvédségi ingatlanokon létrehozott és létrehozásra
tervezett, fejleszteni kívánt telephelyek tulajdonosai, használói, leendő
tulajdonosai és használói számára, munkahelyek létesítése és védelme
érdekében
fontosnak
tartja
a
földrészletek
fejlesztését,
alapinfrastruktúrával való ellátását pályázati támogatással.
Kinyilvánítja együttműködési szándékát Lesencetomaj Község
Önkormányzata irányába a fejlesztés, hasznosítás érdekében;
 a Veszprém Megyei Terület- és településfejlesztési Operatív Program
(TOP) TOP- 1.1.1-15 számú, „Felhívás Ipari Parkok, Iparterületek
Fejlesztésére” című prioritás elnyerhető fejlesztési forrásai
optimalizálása érdekében
- készen áll közös pályázat előkészíttetésére és benyújtására, Tapolca
vezetésével
konzorciumi
megállapodás
megkötésére
az
előkészítettségi állapot ismeretében, a készültségi fokozatnak
megfelelően;
- egységes vállalkozási övezetként tervez a lesencetomaji és tapolcai
ingatlanok hasznosításával, konzorcionális partnerével összehangolja
helyi
önkormányzati
rendeletei
szabályozását,
értékesítési,
hasznosítási politikájának elveit.
Felhatalmazza és felkéri Tapolca Város Polgármesterét és a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2015. október 31. és folyamatos
polgármester, jegyző

Ughy Jenőné jegyző: Minden képviselő megkapta a finn vendégek
ajándékcsomagját, a teamécset, gyufát és a virágmintás törlőkendőt. A palack bor
pedig Zabola testvértelepülés ajándéka.
Bakos György képviselő: Kérdezi, megindult-e az utak kátyúzása.
Kozma Henrik alpolgármester: Igen, folyamatosan végzik a munkákat.
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Vajda Attila képviselő: Egy önkormányzati kezdeményezésről szeretne beszámolni
képviselő társainak. 2012. évben a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc és
Bárdos Lajos Tagintézményében a 6. és 7. osztályos tanulók körében készült egy
verbális agressziót vizsgáló felmérés. Az akkori vizsgálat egyik eredménye, a
rengeteg egyéb mellett, hogy az ilyen irányú vizsgálatok szükségesek. E témában
beszélgetést folytatott Varga Bélánéval, s arra jutottak, hogy ugyanebben a
témakörben, vagy egy az internetet és a közösségi oldalakat mélyebben érintő
témakörben agresszió vizsgálatot kezdeményeznek ebben a tanévben. Tegnapelőtt, a
tanévnyitót megelőző értekezleten Varga Béláné és Lévai József alpolgármester
ismertették az ez irányú kezdeményezést. dr. Komjátiné Nyakó Györgyi, aki 2012ben végezte ezt a vizsgálatot, jelezte, hogy most is szívesen részt vesz benne, segít
kidolgozni a kérdéseket. Kéri képviselő társait, segítsék és támogassák ezt a
kezdeményezést, esetleges javaslataikat tegyék meg.
Dobó Zoltán polgármester: Gyakorlatilag az iskolai agresszió okainak, hátterének
feltárása a cél?
Vajda Attila képviselő: Inkább a közösségi oldalak által kiváltott dolgokra gondol,
hiszen látszik, hogy a gyermekek életében egyre nagyobb szerepe van, s interneten
keresztül egyre többen válnak zaklatás, agresszió áldozataivá. Ebben az esetben a
prevenció nem lehetetlen, hiszen olyan megelőző stratégiák állnak e téren
rendelkezésre, melyek mind a gyermekeket, mind a felnőtteket megtanítják az
internet ésszerű használatára.
Ughy Jenőné jegyző: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy az esőzés által okozott
károk megtérítése érdekében Tapolca Város Önkormányzata vis maiorra hivatkozva
pályázatot nyújtott be a rendelkezésre álló határidőn belül. Pozitív elbírálás esetén 40
napon belül testületi döntés meghozatala szükséges. Nyilatkozatokat kell tennie az
önkormányzatnak, előzetes becslések alapján 23 millió Ft-ra nyújtott be támogatási
kérelmet. Raposka és Gyulakeszi vonatkozásában is megtörténtek a szükséges
lépések.
Császár László képviselő: Elsősorban mi szenvedett kárt?
Ughy Jenőné jegyző: Főleg az utak. Kötelező közfeladatot ellátó intézmény, épület
tekintetében olyan mértékű kár nem keletkezett, melyre vis maior igényt lehetett
volna benyújtani.
Kozma Henrik alpolgármester: A hegyi utak esetében, amennyiben egy-két éven
belül nem történik gyökeres változás és nem lesznek pályázatok kiírva a hegyi utak
szilárd burkolatosítására, katasztrofális állapotok lesznek. Egy-egy ilyen vihar után, a
helyreállítások ellenére, használhatatlanná válnak az utak. Egyébként a hegyi
utaknak kellene elvezetniük a vizet, s a kormány által esetlegesen e célra kiírt
pályázatok megkövetelik a mellette lévő vizes árok általi vízelvezetést, ez hegyi utak
esetében lehetetlen. Egyrészt növeli a talajeróziót, másrészt az ingatlanok egymáshoz
viszonyított közelsége, valamint egyéb okok miatt nem megoldható. Reális
feltételeket kellene támasztani a pályázatokban, ahhoz azonban szükséges volna a
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helyszíni bejárás, hogy valós képet kapjanak a döntéshozók a kis településeken
fennálló állapotokról. Itt elsősorban olyan kis településekről van szó, amelyekhez
elég nagy hegyi úthálózat tartozik, s a meghatározott önrészt sem tudja vállalni.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 9.00 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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