TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/152-41/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.
szeptember 18-án (péntek) 8.00 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
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Vajda Attila

Igazoltan távol:

polgármester

képviselők

Koppányi Ferenc
Sólyom Károly

képviselők

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, Bakos
Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, dr. Iker Viktória
jegyzőkönyvvezető
Bencik Zsolt Járási Hivatalvezető, Horváth Zoltánné Tapolcai
Kertvárosi Óvoda intézményvezetője, Sárközi Szaniszló Dobó
Lakótelep Családjaiért Egyesület elnöke, Barcza Tiborné, Péni
Béla Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója, Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője,
Horváth József rendőr őrnagy, Csabina Zoltán ITS konzorcium
képviselője, Gaálné Németh Ildikó Varsás Bt. ügyvezető
igazgatója, Szijártó János Tapolcai Újság főszerkesztője, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
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A napirend elfogadása előtt szeretné megköszönni néhány személy munkáját, akik
tevékenysége a helyi közösség életében kiemelkedően fontos és jelentős. Büszke arra,
hogy ebben a kis közösségben olyan szakmai munka folyik, és elismerések születnek,
melyek a város hírnevét öregbítik. Gratulál Rausz István rendőrkapitánynak és
Horváth József rendőr őrnagynak, akik a közelmúltban állami kitüntetésben
részesültek.
Rausz István és Horváth József egy-egy emléklapot és egy-egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán
polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: Gratulál Péni Bélának, a Tapolcai Ifjúsági Fúvózenekar
elnökének, hogy a város kulturális életét számtalan alkalommal színesítik, s oly
magas színvonalon végzi azt a zenepedagógiai munkát, ami, úgy gondolja, mára
ország-világ előtt ismertté tette Tapolca nevét.
Péni Béla emléklapot és egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: A továbbiakban a tapolcai Tourinform Iroda sikeréről
szeretne néhány mondatot szólni. Az irodát minden évben ellenőrzik szakmai és
egyéb szempontokat vizsgálva. Az ellenőrzés szempontjai a következők: nyitva
tartás (telefonos ellenőrzés), elektronikus ellenőrzés, határidős feladatok elvégzése, a
névhasználati szerződés előírásainak betartása. Az ellenőrzés eredményeként - nem
először - magas minősítést kapott a tapolcai Tourinform Iroda. Köszöni a Tourinform
Iroda vezetőjének, Minorics Tamásnak és kollégáinak magas színvonalú munkájukat.
Megállapítja, hogy a testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok azzal a módosítással
kerüljenek megtárgyalásra, hogy a meghívóban 10. napirendi pontként szereplő „A
Tapolca 4507/31 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jelzálog-bejegyzési kérelem megtárgyalása”
című előterjesztés, az ügyfél kérelmére tekintettel, zárt ülés keretében kerüljön
megtárgyalásra, valamint „Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala”
című előterjesztést a vegyes ügyek keretébe felvegye a testület. Javaslatát szavazásra
teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésének napirendjét azzal a módosítással fogadja
el, hogy a meghívóban 10. napirendi pontként szereplő „A
Tapolca 4507/31 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jelzálog-bejegyzési
kérelem megtárgyalása” című előterjesztés, az ügyfél kérelmére
tekintettel, zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra,
valamint „Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés
meghozatala” című előterjesztést a vegyes ügyek keretébe
felveszi.
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NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) Tapolca
Város
Önkormányzata
2015.
évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) A közterület használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10/2012.

(V.2.)

4) Vis maior pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési
tervének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) Az Integrált Településfejlesztési
jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Stratégia

(ITS)

7) Tapolca Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó
Környezetvédelmi Programjának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Felügyelő bizottsági tagok változása az önkormányzati
tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságokban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához
történő csatlakozás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK
1) Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos
meghozatala
Előterjesztő: Lévai József alpolgármester
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
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döntés

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.
Császár László képviselő: Lévai József alpolgármestertől szeretne bővebb
információt kapni az augusztus 25-én Rig Lajos országgyűlési képviselővel és Vitalij
Titorenkóval az MR gép adományozásáról kapcsolatos megbeszélésről, valamint a
szeptember 10. napján Tóthné Temesi Kingával, a Közlekedési Fejlesztési Nonprofit
Kft. irodavezetőjével folytatott megbeszélésről.
Lévai József alpolgármester: Köszöni a kérdést. Az orosz úriember idén tavasszal
kereste meg képviselő urat, s rajta keresztül a várost, miszerint - akkor még - MR
gépet szeretett volna a kórházban üzembe helyezni. Időközben azonban több
találkozáson vett részt olyan szakemberekkel, akik az egészség finanszírozásában
jártasak, s a tapasztalatok leszűrése után inkább CT berendezés telepítését gondolja a
városban. Miután ez egy jelentős változás az üzleti tervében, időt kér üzleti tervének
átdolgozásához. Rig Lajos országgyűlési képviselőnél érdeklődött afelől, hogy
milyen feltételek esetén tudja megkezdeni e szolgáltatás nyújtását, hiszen
rentábilisan csak akkor tudja működtetni Tapolcán ezt a készüléket, ha erre OEP
szerződét tud kötni. Időpontot egyeztetett képviselő úrral, hogy közösen látogatást
tegyenek az Állami Egészségügyi Központnál az ezzel kapcsolatos körülmények
tisztázása érdekében. Tudomása szerint a látogatás konkrét időpontja még nem
tisztázódott.
Császár László képviselő: Tehát nem adományozásról van szó.
Lévai József alpolgármester: Nem, ez egy teljesen üzleti alapon működő beruházás
lenne.
A Közlekedési Központ képviselőjével gyógyhelyfejlesztés kapcsán találkozott, mert
korábban a hölgy által vezetett cég készítette a város Közlekedési Koncepcióját, így
célszerű volt a vele való kapcsolatfelvétel a gyógyhelyfejlesztéshez kapcsolódó
közlekedési problémák megoldása érdekében. A tárgyaláson az önkormányzat
részéről Parapatics Tamás pályázati referens, Papp Zoltán Tamás városi főépítész, és
ő maga felvázolták, hogy mik azok az elképzelések, problémák, amelyek megoldásra
várnak. Ezt követően helyszíni bejárást tartottak a városban. Azóta már érkezett
tőlük ajánlat a munkák elvégzése, ütemezése tekintetében. A gyógyhelyfejlesztés
kapcsán megvalósult projektelemek indokolják azt, hogy a városközpont közlekedési
rendszeréhez is hozzá kell nyúlni, s ehhez mindenképpen szakavatott kezekre van
szükség.
Vajda Attila képviselő: Lévai József alpolgármester tárgyalásai között többször
szerepel a tapolcai repülőtéri ingatlan hasznosításával kapcsolatos megbeszélés.
Erről szeretne bővebb tájékoztatást kérni.
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Lévai József alpolgármester: A nyár folyamán valóban többször találkozott a
Tapolcai Repülő Egyesület vezetőjével. E körbe sorolná azt a tárgyalást is, amikor
polgármester úrral közösen Szemerei Tamással találkoztak, akivel a reptéri ingatlan
tekintetében közös tulajdonos az önkormányzat. A cél továbbra is a repülés
újraindítása Tapolcán. Minden résztvevő kifejezte részvételi szándékát, ugyanakkor
látszik, vannak megoldandó kérdések. Egyik a leszállóhely, mellyel kapcsolatban
Szemerei úr úgy nyilatkozott, továbbra is támogatja a területmegosztás
megvalósítását, a közös tulajdon megszüntetését. Anyagilag is jelezte, hajlandó
hozzájárulni a fejlesztés megvalósításához. A Bognair Air Kft.-vel azért folytatott
tárgyalásokat, mert néhány évvel ezelőtt a cég megkezdte a repülőtér 4-es számú
leszállópályává való minősítésének engedélyeztetését. Akkor ez különböző okok
miatt megszakadt, szüneteltetésre került az eljárás, s most az eljárás újraindításáról
tárgyaltak. Azok a környezetvédelmi tanulmányok, melyek akkor elkészültek,
hatályukat vesztették, újra kell készíteni azokat, melynek kb. 4 millió Ft-os költsége
van. A legutolsó tárgyaláson úgy egyeztek meg, hogy a Bognair Air Kft. bekéri a
szükséges ajánlatokat, megkeresi azokat a szakértőket, akikkel akkor dolgozott. Ezt
követően a pontos összegek ismeretében elkezdődnek a tárgyalások a projekt
finanszírozásának módjáról. Korábban már jelezte, van az önkormányzatnak egy
olyan elképzelése, miszerint a repülőtérrel határos 1,2 ha-os terület, melyet a testületi
ülést követően képviselő-társaival közösen meg fog tekinteni, a repülőtér
háttérbázisának rendelkezésére bocsátana. E terület bevonásának módjáról is
tárgyaltak, s megfogalmazódott egy olyan elképzelés, hogy a következő testületi
ülésen e témában előterjesztés kerül a testület elé, miszerint az önkormányzat tagjává
válna a Tapolcai Repülő Egyesületnek, hiszen azt már kifejezte, hogy részese kíván
lenni e fejlesztésnek, mivel elengedhetetlen érdeke fűződik ahhoz, hogy ez egy
fejlődőképes projekt tudjon lenni.
Buzás Gyula képviselő: Kozma Henrik alpolgármestert kérdezi a Zöfe Kft.
képviselőjével folytatott tárgyalásról, valamint arról, hogyan vélekedik a cég által
eddig elvégzett munkálatokról.
Kozma Henrik alpolgármester: A Zöfe Kft. itteni képviselőjével folytatott
tárgyaláson áttekintésre kerültek a hiányosságok, a korábban felmerült problémák,
melyeket egyébként minden esetben szakszerűen kijavított a cég. A fűnyírással
kapcsolatban kezdeményezte, hogy több alkalommal kerüljön rá sor, mivel azonban
a szerződésben a fűnyírások gyakorisága rögzítésre került, kellett kötni egy külön
megállapodást, melyben partner volt a Kft. Áttekintésre kerültek a Tópart és egyéb
területek hulladék összegyűjtésével kapcsolatos problémák is. E téren a cég tett is
néhány javaslatot pl. a Tóparton a hulladékgyűjtő edények ésszerű elhelyezése,
számának növelése, melyet az önkormányzat igyekszik megfogadni. Az első
időszakban voltak problémák, hiszen a cég által felkért tapolcai vezető bizonyos
szempontból e téren kezdő volt, de az idő múlásával úgy érzi, ezek megoldódni
látszanak.
Az előterjesztéshez több 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:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, az idő előrehaladtával a költségvetési évben a
bevételek és kiadások között az előirányzathoz képest változások következnek be,
melyek szükségessé teszik a költségvetés módosítását. Az önkormányzat számára
befolyt többletbevételek, és az általa folyósított többletkifizetések részletes
felsorolását az előterjesztés tartalmazza. Ezek többek között a könyvtári beszerzések,
a gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására biztosított támogatás, az időközi
választások kiadásainak fedezésére nyújtott összegek, a Tarr Kft. által nyújtott 8
millió Ft támogatási összeg folyósítása, kiadási oldalon a piaci lapostető szigetelése,
az aknaszlatinai óvodának adományozott 1 millió Ft összegű támogatás stb.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját. Sólyom Károly távollétében a Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
álláspontját Bakos György képviselő ismerteti.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Bakos György képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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 4 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Császár László képviselő: Már bizottsági ülésen is feltette a kérdést, melyre nem
kapott választ, azonban alpolgármester úr ígéretet tett, hogy a testületi ülésen választ
kap kérdésére, ez pedig a Tarr Kft. 8 millió Ft-os támogatásával kapcsolatos.
Örömmel olvasott a támogatásról, s arról, hogy a következő két évben is 8-8 millió
Ft-ot adományoznak a városnak. Az előterjesztésben szó szerint az szerepel, hogy a
bevételből a Tapolca, Fő tér 12. szám alatti ingatlan homlokzatának felújítása és
tetőjavítása kerül megvalósításra. Információi szerint az önkormányzatnak ebben az
épületben kb. 40 % tulajdoni része van. Ebből kifolyólag, miért az önkormányzat
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valósítja meg ezt a beruházást? Valamint a többi tulajdonos, hogyan és milyen
mértékben járul hozzá a kivitelezés költségeihez?
Dobó Zoltán polgármester: Képviselő úr információi nem pontosak. A Fő tér 12.
szám alatti ingatlan egy társasház, mely két épületrészből áll. Ebben az
önkormányzatnak több mint 50 % tulajdoni részesedése van, részvétele a felújításban
elengedhetetlen. Továbbá, némi információszerzés után megállapítható, a
magántulajdonosok között nagyrészt idős, nyugdíjból élő, legtöbb esetben
egyedülálló hölgyek vannak, tehát fizikai képtelenség, hogy ők a város arculatát
nagymértékben meghatározó homlokzat és tetőfelújításba be tudjanak szállni. Ezen
kívül az épület alsó részét a tulajdonosok és a bérlők közösen, saját költségükre
felújíttatták. Tehát kézenfekvő volt, hogy ezt valamilyen módon szükséges folytatni.
Ezért döntött úgy a városvezetés, hogy a turisztikai szezont záró Pisztráng Fesztivál
kezdetére egy olyan arculatelemmel bővüljön a város, mely kedvező benyomást
gyakorol a Tapolcára látogató vendégek számára, valamint az ott lakókat is szolgálja,
hiszen a tetőszerkezet több, mint 100 éves már, s elengedhetetlen annak felújítása.
Ezért és ilyen módon szállt be az önkormányzat a társasház felújításába.
Császár László képviselő: Ha jól érti, teljes egészében az önkormányzat végzi az
ingatlan felújítását.
Dobó Zoltán polgármester: Nem teljes egészében.
Császár László képviselő: A kérdése erre vonatkozott. Úgy gondolja, hogy egy ilyen
jellegű beruházáshoz, még akkor is, ha több mint 50 % részesedése van az
önkormányzatnak, a tulajdonosok valamilyen részben hozzájárulhatnának, mert
ellenkező esetben ez lavinát indíthat el, pl. a Fő tér környékén lévő lakások
tulajdonosai is jelentkeznek, hogy ők is szeretnénk hasonló módon felújíttatni
lakásukat. Tehát nem a Fő tér 12. szám alatti ingatlan felújítása ellen van kifogása,
ellenkezőleg esetben nagyon örül a munkálatok megkezdésének, csak ennek keretét
és módját kell olyan módon meghatározni, mely a későbbiekben is vállalható és
finanszírozható az önkormányzat számára. Nehogy egy olyan ördögi körbe kerüljön
az önkormányzat, melyből a végén nehéz lesz kiszállni, s joggal jelentkezhetnek
személyek, akik szeretnék, ha az önkormányzat a „zsebükbe tenne” néhány százezer
forintot.
Dobó Zoltán polgármester: A támogatási szerződés a belváros arculatának,
konkrétan a belvárosi lepusztult homlokzatok rendbetételére vonatkozik. Az imént
elmondta, az alsó részhez az önkormányzat nem járult hozzá anyagilag, tehát
képviselő úr kérdésére válaszolva az alsó rész költségeit a tulajdonosok fedezték.
Azoktól a magántulajdonosoktól, akik ott 50-55 m2-es lakásokban laknak és
nyugdíjasok, úgy gondolja, reálisan nem várható el, hogy egy ekkora méretű
beruházásban szerepet vállaljanak.
Császár László képviselő: Tehát ez azt jelenti, nem fizetnek semmit.
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Dobó Zoltán polgármester: Azt kellene előtérbe helyezni, hogy sikerült találni egy
lehetőséget a felújítás megvalósítására. A tulajdonosok pedig az elhangzottak alapján
hozzájárultak.
Lévai József alpolgármester: A bizottsági ülésen jelezte, miszerint egy megállapodás
előkészítése volt folyamatban dr. Gelencsér Mihály ügyvéd bevonásával a projekt
finanszírozásával kapcsolatban az önkormányzat és a társasház között. Eszerint a
társasház a tulajdoni hányada alapján ráeső részt az önkormányzat által fizetendő
közös költség keretében tudja le.
Császár László képviselő: Az több évtizedig is elhúzódik.
Lévai József alpolgármester: Ezt kell összeegyeztetni a polgármester által
elmondottakkal.
Császár László képviselő: Még egyszer hangsúlyozza, örül a felújításnak. Azonban
lassan befejezéséhez ér a beruházás, melyet az önkormányzat bonyolít, ugyanakkor
nem tudja, milyen pénzügyi háttérből finanszírozott.
Dobó Zoltán polgármester: Ez nem igaz. Ismert, milyen pénzügyi háttérrel, és
hogyan finanszírozott a beruházás. Véleménye szerint példaértékű a kezdeményezés,
inkább arról kellene beszélni, hogyan lehet folytatni s minél eredményesebben
megvalósítani. Ezzel kapcsolatban nyitott minden kezdeményezésre. Eddig is és
ezután is megtalálja mindenki, aki szeretne ehhez hozzátenni s valami jót cselekedni.
Lévai József alpolgármester: Aki ismeri az épületet tudja, milyen műszaki
állapotban volt. Előfordult, hogy cserepek, homlokzati díszek hullottak a tetőről.
Mindezt lehet olyan életveszélyt érintő állapotnak tekinteni, mely sürgős
beavatkozást igényelt. A Tarr Kft. felajánlásával rendelkezésre állt az összeg, amivel
ez megoldhatóvá vált. Úgy gondolja, ez egy régóta húzódó kérdés, talán az előző
képviselő-testület is gondolkozott azon, hogy milyen módon lehet megoldani. Tehát
a sürgős beavatkozást lehet indokolni egyrészt a műszaki állapottal, másrészt a
vállalkozó a saját részén a homlokzat felújítását elvégezte, ez is indokolja, hogy
folytatódjon a beruházás. A fedezet kérdésére a válasza az, hogy a bekért árajánlatok
alapján a szerződéskötés 8 millió Ft erejéig történt. Arra, hogy a költségvetésbe
hogyan kerül vissza a pénz a válasza, közös költségben tudja be a önkormányzat.
Valóban ez időben elhúzódik, de össze kell vetni azzal, hogy a város egy
meghatározó homlokzatát sikerül így felújítani. Mint képviselő úr is tudja, az eddigi
próbálkozások nem vezettek sikerre. Van egy közös érdek, szabályokat betartva
történt a megvalósítás.
Császár László képviselő: Sokadszor hangsúlyozza, nem a beruházás ellen van
kifogása. Örül annak, hogy van olyan vállalkozó, aki ad 8 millió Ft-ot, s még két éven
keresztül ugyanígy. Csupán arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy az
elkövetkező időben szervezettebben történjen az egész dolog, mert úgy érzi, most
nem így történt, s ebből nagyon sok vitás helyzet alakulhat ki.
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Dobó Zoltán polgármester: Szeretett volna a jelenlegi vezetés az előző évek
gyakorlatából meríteni, nem sikerült, ezért így próbálta ezt megoldani. Ezen nyilván
lehet a későbbiekben javítani, s jobbító szándékát képviselő úr kifejezheti akképpen,
hogy pl. a szemközti oldalon a régi Keravill épületét illetően megoldási javaslatokkal
állhat elő, hogy azt hogyan s miből lehet rendbe tenni. Ő nyitott az együttműködésre.
Marton József képviselő: Úgy gondolja a cél fontos, az elkészítése hasznos volt.
Kérdés az, hogy az önkormányzat a város olyan területeit, melyek látnivalóban
fontosak a turisztika szempontjából, saját beruházásaként vállalja-e fel.
Tulajdonképpen erről beszél polgármester és képviselő úr. Az is lehet cél, hogy a
város központi épületeit tulajdoni hányadtól függetlenül teszi rendbe az
önkormányzat.
Dobó Zoltán polgármester: Ez jóval távolabbra mutat. A homlokzat örökbefogadás
nem csupán arról szól, hogy szép legyen az adott épület, hanem azok a cégek,
melyek Tapolcán működnek s bevételt szereznek, illetve embereket foglalkoztatnak,
a társadalmi felelősség olyan szintjére lépjenek, hogy közösséget vállaljanak azzal a
közösséggel, amelyből élnek, s ahol a munkaerőt megvásárolják. Tehát ez sokkal
több annál, hogy szép lesz a homlokzat. Nyilván a város számára az a legfontosabb,
de a cégekkel lehet egy másfajta együttműködést is kialakítani, melynek itt a kézzel
fogható példája.
Marton József képviselő: Szerinte a vita során ezzel nem is volt probléma, a kérdés
az, hogy a város saját erőből valósítja-e meg, vagy bevonja a tulajdonosokat is.
Dobó Zoltán polgármester: Be is lettek vonva, hiszen tulajdoni hányaduk arányában
az épület alsó részét felújíttatták.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal
és 3 tartózkodással az alábbi határozatokat hozza:
18/2015. (IX.22.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca
Város
2015.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 18/2015. (IX.22.)
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
126/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Caminus Zrtvel kötött megállapodás alapján a következő évre
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fennmaradó összeg - 3.601 eFt - kifizetését a 2016. évi
költségvetése terhére biztosítja.
2016. évi költségvetés elfogadása
polgármester

Határidő:
Felelős:

3) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Bakos György 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 azzal a
módosítással, mely szerint a rendelet-tervezet közterület-használati díjakról szóló 1.
mellékletének 5. pont A oszlopa az alábbiak szerint módosuljon:
a „10 m2 feletti részre kiállítás, vásár, alkalmi vásár, politikai-, sport- és kulturális
rendezvények, reklámtevékenység, tűzijáték, 48 órát meghaladó építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése (közút, járda, egyéb közterület
igénybevételével)” egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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:
19/2015. (IX.22.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.)
önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy
közterület-használati díjakról szóló 1. mellékletének 5.
pont A oszlopa
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„10 m2 feletti részre kiállítás, vásár, alkalmi vásár,
politikai-,
sportés
kulturális
rendezvények,
reklámtevékenység, tűzijáték, 48 órát meghaladó építési
munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék és
tüzelőanyag elhelyezése (közút, járda, egyéb közterület
igénybevételével)” szövegrészre módosuljon elfogadja és
azt 19/2015. (IX.22.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.
4) Vis maior pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Mint mindenki előtt ismert Tapolca városát
özönvízszerű esőzés érte, nem kis riadalmat s károkat okozva. Közel 100 mm
csapadék hullott le két óra leforgása alatt. Ez súlyosan érintette a város
csatornarendszerét, külterületi ingatlanait, a kiskerteket, a város belterületén
házakat, többek között a Fő tér 12.-t is, ahol akkor még a munkálatok megkezdése
előtt, nagyon sok kár keletkezett. A város magasabban fekvő részein is megteltek a
pincék vízzel, tehát nagyon sok probléma adódott. A város vagyonelemeit ért károk
miatt vis maior pályázat benyújtása vált szükségessé. Ezúton köszöni kollégáinak a
gyors és szakszerű munkát, hiszen a pályázat a ma reggel érkezett információk
alapján sikeres volt. Felkéri Bakos Gábornét, tájékoztassa a fejleményekről a
jelenlévőket.
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető: A hétfői nap folyamán
felkeresték az önkormányzatot a kormányhivatal illetékes képviselői. A
katasztrófavédelem és a közös hivatal munkatársaival helyszíni ellenőrzést tartottak
az érintett területeken. Ezek után megtörtént az adatok rögzítése az EBR
rendszerben. A szakemberek úgy ítélték meg, hogy az önkormányzat vis maior
pályázata jogos. Ezt követően az önkormányzat felkérte a műszaki szakértőt, készítse
el az ehhez kapcsolódó részletes költségvetést. A műszaki szakértő megküldte az
adatokat, s a részletes költségvetés-tervezet alapján a határozati javaslat táblázat
alatti bekezdése úgy módosulna, hogy a károk helyreállításának (költségvetés
alapján) tervezett összköltsége 23.436.072,- Ft, … Az önerőről szóló bekezdés pedig
2.343.607,- Ft összeggel egészül ki. Az önerő a pályázati kiírás alapján 10 %-ot jelent a
város számára.
Dobó Zoltán polgármester: A lehetőségekhez képest a károk elhárítása azonnal
megkezdődött mind a város belterületén, mind külterületén. Néhány hét múlva az
esőzés utolsó nyomai is eltűnnek.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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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 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
127/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vis maior
támogatásra pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az
alábbiak szerint:
A káresemény megnevezése: Tapolca, 2015. augusztus 17-i
esőzés.
A káresemény helye: Tapolca 6182 hrsz (Véndek-hegy),
Tapolca 0576/1 hrsz (Diszel), Tapolca 0550 hrsz (Diszel),
Tapolca 0559 hrsz (Diszel), Tapolca 0560 hrsz (Diszel), Tapolca
0553 hrsz (Diszel), Tapolca 0554 hrsz (Diszel), Tapolca 0481/6
hrsz (Diszel), Tapolca 0566 hrsz (Diszel), Tapolca 0581 hrsz
(Diszel), Tapolca 0486 hrsz (Diszel), Tapolca 0562 hrsz
(Diszel), Tapolca 0477/1 hrsz (Diszel), Tapolca 6562/1 hrsz
(Szent György-hegy), Tapolca 6754 hrsz (Szent György-hegy)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés

2015. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)

2.343.607,- Ft

Biztosító kártérítése

0 Ft

-

Egyéb forrás

0 Ft

-

Vis maior támogatási
igény

21.092.465,- Ft

Források összesen

23.436.072,-Ft
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90
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett
összköltsége 23.436.072,- Ft, melynek fedezetét az
önkormányzat nem tudja / részben tudja biztosítani.
A
káreseménnyel
érintett
utak
Önkormányzata tulajdonában lévő,
vagyoni körbe tartozó ingatlanok.
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Tapolca
Város
forgalomképtelen

A
bekövetkezett
káreseménnyel
kapcsolatban
Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

az

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.
A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 2.343.607,Ft, azaz kettőmillió-háromszáznegyvenháromezer-hatszázhét
forint összegben biztosítja Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
Tapolca
Város
2015.
évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7.
melléklet 2. Céltartalék és 14. melléklet, B. Városüzemeltetés, 3
Dologi kiadások, Közutak, hidak, járdák üzemeltetése
elnevezésű előirányzata terhére.
Tapolca Város Önkormányzata vállalja a károsodott
ingatlannak a költséghatékonyságát és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

5) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
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 több 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:
128/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város
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Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítását elfogadja.
A Képviselő-testület 30/2015. (III.27.) Kt. határozatát
visszavonja.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

6) Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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 egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Csabina Zoltánt, az ITS konzorcium
képviselőjét. Köszöni eddig elvégzett munkáját, s kéri, néhány mondatban ismertesse
az ITS jelenlegi állását.
Csabina Zoltán ITS konzorcium képviselője: Köszöni. Tudomása szerint ez már a
harmadik alkalom, hogy a testület napirendjén szerepel az ITS-sel kapcsolatos
előterjesztés. Bizonyára mindenki tudja, a Belügyminisztérium indította el azt a
projektet, melynek keretében ebben a régióban, három megyében 18 járásszékhely
településre készülhetett el a minisztérium támogatásával és finanszírozásával a
településfejlesztési stratégia. Elég sajátos formában működött a dolog, hiszen nem a
város volt a megrendelő a szó szoros értelmében, ennek ellenére természetesen a
város számára készült a stratégia. Bízik abban, hogy sikerült azokat a gondolatokat
és fejlesztési elképzeléseket összefoglalni, melyek az itt élő emberekben
megfogalmazódtak. A minisztérium az átlagoshoz képest szűk határidőt szabott a
munka elvégzésére, a szokásoshoz képest gyakorlatilag fele idő alatt kellett
elkészíteni. Májusra egy egyeztetési anyagot kellett elkészíteni, ez sikerült is. Két
dolog segítette a határidő betartását. Az egyik, a 18 településből három olyan volt, s
az egyik közülük Tapolca, ahol a hosszú távú koncepciót is ki kellett dolgozni ezzel a
munkával párhuzamosan. Ugyan az már az önkormányzat megbízásából történt, de
nagyon fontos és hasznos volt, hogy a két munka párhuzamosan zajlott, így
kölcsönösen figyelembe lehetett venni a tapasztalatokat. Ennek eredményeként egy
hosszútávra és egy rövidtávra szóló dokumentum készült, melyek összhangban
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vannak egymással. A másik dolog, mely nagymértékben segítette a munkát, a hivatal
dolgozói, intézmények vezetői és egyéb intézmények képviselői által nyújtott
segítség. Ezúton is köszöni segítségüket.
Mivel nem csupán az önkormányzat, hanem a város egészének stratégiájáról van szó,
nagyon fontos, hogy csak akkor lehet sikeres, ha minél szélesebb partneri körre
támaszkodik a tervezés. Ezt egyébként jogszabályi előírás is kötelezővé teszi. Így az
egyeztetések, személyes beszélgetések személyes workshopok mellett sok helyre
kiküldésre került a dokumentum tervezete, emlékei szerint közel 70 különböző
intézménynek, hivatalnak, államigazgatási szervezetnek. A megkeresések közel
feléből érkezett visszajelzés, gyakorlatilag mindenhonnan támogató vélemény.
Amelyek érdemben, tartalmilag is foglalkoztak az anyaggal azok inkább
pontosítások, kiegészítések voltak. Olyan vélemények, melyek kimondottan a
stratégiai irányokat, célokat érintették, esetleg megkérdőjelezték volna, nem
érkeztek. Következő lépésben a Belügyminisztérium, mint megrendelő, nyár
folyamán szakmai minőségbiztosításnak vetette alá az anyagot. Ennek eredménye,
hogy néhány más településsel szemben összesen talán kettő technikai jellegű
pontosítást, kiegészítést kért. Az egyik, hogy véletlenül kétszer szerepelt egy
szövegrész, ezt törölni kellett. A Belügyminisztérium gyakorlatilag változatlan
tartalommal jóváhagyta, elfogadta. Ez a változat, ami most a képviselő-testület elé
került, tartalmát és lényegi kérdéseit tekintve gyakorlatilag azonos azzal, melyet
június végén már tárgyalt s jóváhagyott a testület.
Összességében úgy ítéli meg, sikerült a kollégákkal egy olyan anyagot összeállítani,
mely középtávon, kb. 5 éves időszakra, ameddig a jelenleg is tartó és induló
programozási időszak szól - hiszen alapvetően annak forrásaira lehet támaszkodni a
fejlesztések megvalósításánál - jó alapot biztosít. Ez is egy olyan dokumentum,
melyet nem lehet öt éven keresztül változatlanul hagyni, hiszen az idő múlásával
változások történhetnek, s a megváltozott körülményekhez kell igazítani.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a kiegészítést. Köszöni mindenkinek, aki
segítséget nyújtott, részt vett a dokumentum elkészítésében, ötleteivel, a lehetőségek
figyelembe vételével hozzájárult ahhoz, hogy Tapolca városa egy olyan
Településfejlesztési Stratégiával bírjon, melynek most már gyakorlati jelentősége is
van.
Lévai József alpolgármester: Ez a második ilyen természetű dokumentum, melyet
elkészítettek. Igaz az első elnevezése Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) volt, de
tematikáját és célját tekintve ugyanaz, mint az ITS. Aki részt vett az anyag
tárgyalásában, elfogadásában az tudja, mekkora segítséget jelentett az a BM pályázat,
mely lehetőséget biztosított arra, hogy ez a munka az önkormányzat szellemi
kapacitásait igényelte ugyan, de pénzügyi szükségleteket a költségvetésből nem. Az
elmúlt időszakban több olyan tájékoztatón is részt vett kollégáival, amelyeken ezen
uniós ciklus pályázati felhívásaival kapcsolatos tájékoztatók hangzottak el, s
mindenhol hallható volt, a pályázatoknál ellenőrzik, hogy a pályázatban
meghatározott célok összhangban állnak-e a településfejlesztési dokumentumban
foglaltakkal. Véleménye szerint az elkészült dokumentum e kritériumoknak
megfelel. Ez indokolja azt is, hogy miért kell időről-időre áttekinteni és
felülvizsgálni, hiszen amint megjelennek a pályázati kiírások, célszerű az abban
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megfogalmazott követelmény és célrendszerhez igazítani az anyagot. Tehát a munka
nincs lezárva. Csabina úr említette, hogy az anyag a hosszú távú fejlesztési
koncepcióval párhuzamosan került kidolgozásra. Úgy gondolja, aki a két anyagot
ismeri, igazolni tudja, hogy egyértelmű szinergia van közöttük. A
gyógyhelykoncepciót is e körbe helyezné, hiszen az abban megfogalmazott
elképzelések szintén kiolvashatóak az említett két dokumentumból is. Év végére
rendelkezésre áll egy olyan fejlesztési dokumentumkészlet, mellyel bátran
nekiláthatnak az előttük álló időszaknak, s még a következő képviselő-testületnek is
iránymutató dokumentumként szolgálhat.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
129/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
határozat mellékletét képező – Tapolca Integrált
Településfejlesztési
Stratégia”
dokumentumot
jóváhagyja.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
130/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
köszönetét fejezi ki mindazon személyeknek és
szervezeteknek, akik és amelyek segítették a jövőbeni
munkát meghatározó, átlátható és számon kérhető
jelentős fejlesztési dokumentum, a „Tapolca Integrált
Településfejlesztési Stratégia” elkészítését.
131/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
köszönetét fejezi ki a Belügyminisztérium munkatársai
és a KD-ITS konzorcium tagjai irányába a KDOP6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, „KözépDunántúli
Operatív
Program
–
Fenntartható
településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című
projekt tapolcai megvalósítása folyamatában tanúsított
munkáért.

16

7) Tapolca Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi
Programjának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal 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 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
132/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
„Tapolca
Város
Környezetvédelmi
Program
Felülvizsgálata 2015-2020.” című, a határozat
mellékletét képező dokumentumot elfogadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
döntésről az illetékes hatóságokat és államigazgatási
szerveket tájékoztassa.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

Dobó Zoltán polgármester: Időközben megérkezett a Varsás Bt. ügyvezetője, Gaálné
Németh Ildikó. Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni.
Gaálné Németh Ildikó Varsás Bt. ügyvezetője: Köszöni a meghívást, s elnézést kér a
késésért. Elmondja, a Környezetvédelmi Program alapját az előző program adta.
Bevált gyakorlat, miszerint azokon a településeken, amelyeknél már létezik ilyen
program, alapul veszik az újonnan elkészítendőnek. A programban megjelennek a
rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztéseknek a környezetvédelem szempontjából
fontos szegmensei. A hatósági és hivatali egyeztetéseket követően bedolgozásra
kerületek a felmerült észrevételek. Véleménye alapján Tapolca városa eddig is
figyelembe vette a környezet- és természetvédelmi feladatokat, az azzal kapcsolatos
jogszabályokat.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a megalapozott munkát és a kiegészítést.
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8) Felügyelő bizottsági tagok változása az önkormányzati tulajdonú, illetve
részesedésű gazdasági társaságokban
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A képviselő-testületnek kell döntenie a felügyelő
bizottsági tagok személyéről. Az érintett személyekkel, s a város képviselőtestületében tevékenykedő minden frakcióval egyeztetésre kerültek az elképzelések a
felügyelő bizottsági tagok személyét illetően. A cél az volt, hogy mind a civil
kontroll, mind a testületben helyet foglaló különböző politikai nézeteket képviselő
pártok helyet kapjanak a felügyelő bizottságokban. Ezért visszahívásra kerülnek a
felügyelő bizottságok régi tagjai, s részben vagy egészben újak kerülnek kijelölésre.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Ughy Jenőné jegyző: Ma reggel értesült arról, hogy az egyik kft taggyűlést hívott
össze és kiértesítette a régi felügyelő bizottsági tagot. Ezt utólag nem szeretné
módosítani. Ezért kéri a képviselő-testületi tagokat, hogy mind a nyolc határozati
javaslat úgy kerüljön elfogadásra, hogy a korábbi tagok visszahívása szeptember 30.
napjával, az új tagok kinevezése október 1. napjával történjen. S akkor az érintett kftnek nem kell a meghívót újra kiküldeni. Egyébként pénzügyi vonatkozása is van a
változtatásnak, hónap végével lezárni, s hónap elejével indítani egy időszakot, sokkal
egyszerűbb.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni képviselő társai segítségét a felügyelő bizottsági
tagok személyére tett javaslatok tekintetében. A visszahívott tagoknak megköszöni
eddig végzett munkáját, a felkért személyeknek pedig azt, hogy felelősségük
tudatában vállalták, hogy Tapolca város érdekében a közös ügynek szentelik idejük
egy részét.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
133/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolca Kft.
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tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva a
felügyelő bizottság tagjai közül tisztségéből Mezőssy
Tamást 2015. szeptember 30. napjával visszahívja.
Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a
felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Minorics Tamás,
8300 Tapolca, Darányi u. 13. sz. alatti lakost 5 éves
határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
134/2015. (IX.18.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Kft. tulajdonosaként, alapítói jogkörében
eljárva a felügyelő bizottság tagjai közül tisztségéből
Hederics Katalint és Kovács Melindát 2015. szeptember
30. napjával visszahívja.
Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a
felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Ács Lajos, 8300
Tapolca, Béke u. 21. sz. alatti és Balázsné Kiss Éva, 8300
Tapolca, Alkotmány u. 2. sz. alatti lakosokat 5 éves
határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
135/2015. (IX.18.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
100%-ban
önkormányzati
tulajdonú
Tapolcai
Városfejlesztési
Kft.
tulajdonosaként,
alapítói
jogkörében eljárva a felügyelő bizottság tagjai közül
tisztségéből Mezőssy Tamást, Rédli Károlyt és Minorics
Tamást 2015. szeptember 30. napjával visszahívja.
Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a
felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Gerald Truemper,
8300 Tapolca, Szabó Ervin u. 19/A. sz. alatti, Gelencsér
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László, 8300 Tapolca, Eötvös Lóránd u. 6. sz. alatti és
Rohonczi Gyula, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 1/A. sz.
alatti lakosokat 5 éves határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
136/2015. (IX.18.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
100%-ban önkormányzati tulajdonú Tapolcai Média
Kft. tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva a
felügyelő bizottság tagjai közül tisztségéből Minorics
Tamást, Rédli Károlyt és Harangozóné Horváth
Katalint 2015. szeptember 30. napjával visszahívja.
Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a
felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Epres Tibor, 8300
Tapolca, Tavasz köz 2. sz. alatti, Bányai Barbara, 8300
Tapolca, Egry József u. 3/A. sz. alatti és Gonda Helga,
8300 Tapolca, Fő tér 8. sz. alatti lakosokat 5 éves
határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:
137/2015. (IX.18.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
100%-ban
önkormányzati
tulajdonú
Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. tulajdonosaként, alapítói
jogkörében eljárva a felügyelő bizottság tagjai közül
tisztségéből Epres Tibort és Deli Ferencet 2015.
szeptember 30. napjával visszahívja.
Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a
felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Ádám Csaba, 8300
Tapolca, Vajda János u. 91. sz. alatti és Kránicz András,
8300 Tapolca, Ady Endre u. 14/2. sz. alatti lakosokat 5
éves határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
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azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
138/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
100%-ban önkormányzati tulajdonú BIOFUNA Kft.
tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva a felügyelő
bizottság tagjai közül tisztségéből Szijártó Lajost és Dr.
Kajtár Györgyöt 2015. szeptember 30. napjával
visszahívja.
Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a
felügyelő bizottsági tagi teendőkkel Peszleg Gyula,
8300 Tapolca, Vajda János u. 3. sz. alatti és Puskás Ákos,
8300 Tapolca, Kazinczy tér 15/C. sz. alatti lakosokat 5
éves határozott időtartamra megbízza.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
139/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
3,87%-ban önkormányzati tulajdonú NHSZ Tapolca
Kft. tagjaként a taggyűlés számára a felügyelő bizottság
tagjai közül Barbalics Antal tisztségéből történő
visszahívását 2015. szeptember 30. napjával javasolja.
Egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően delegálja
és javasolja a taggyűlésnek Kozma Henrik Alajos, 8300
Tapolca, Batthyány Lajos u. 49. sz. alatti lakos felügyelő
bizottsági tagi teendőkkel 5 éves határozott időtartamra
történő megbízását.
Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos
szükséges intézkedések megtételére.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
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140/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gazdasági
társaságok
tisztségükből
felmentett
felügyelőbizottsági tagjainak eddigi munkájáért
köszönetét fejezi ki.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

9) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Nagy örömmel tölti el, hogy sok tehetséges tapolcai
fiatal mind tanulmányi eredményeiben, mind a sport sikereiben öregbíti Tapolca
hírnevét. Ezért fontosnak tartja, hogy e pályázati rendszerhez csatlakozzon az
önkormányzat.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság az I. határozati javaslatot, valamint a
II. határozati javaslat a) pontját egyhangú szavazati aránnyal a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság álláspontja megegyezik a Humán
Bizottság álláspontjával.
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 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
141/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a pályázati
kiírás közzétételére.
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2015. október 1.
polgármester

Határidő:
Felelős:
142/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016. évi költségvetése terhére
a) 3.000.000.- Ft
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a pályázatok
fedezetére.
a 2016. évi költségvetés elkészítésének
határideje
polgármester

Határidő:
Felelős:
VEGYES ÜGYEK

1) Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Lévai József alpolgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Lévai József alpolgármestert az előterjesztés
ismertetésére, mely papír alapon az ülés megkezdése előtt minden képviselő
számára kiosztásra került.
Lévai József alpolgármester: A társtulajdonosok korábban jelezték, hogy részt
kívánnak venni a testületi ülésen. 10.00 órát jelölték meg érkezésük várható
időpontjaként, addig azonban még egy óra hátravan. Úgy gondolja, jelenlétük nélkül
is meg lehet hozni azokat a döntéseket, melyek a határozati javaslatban szerepelnek.
Kéri, ha addig megérkeznek, legyen lehetőségük megszólalni.
Többen részt vettek azon a nyári informális testületi ülésen, mely a célból került
összehívásra, hogy az érintettek tárgyaljanak arról, hogy a GINOP-os pályázat
megjelenése után alkalmas-e a projekt az abban való részvételre, s ha nem, mit
kellene tenni annak érdekében, hogy a pályázaton eredményesen indulhasson. Aki
ismeri az előzményeket, tudja, a habüveggyártás tapolcai meghonosítása nagyrészt
pályázati forrásokból valósul meg. A résztvevők számára egyértelművé vált, hogy a
létrehozott projektcég, az Eurocell Tapolca Kft. nem tud megfelelni azoknak a
feltételeknek, melyeket a pályázat kiírója megfogalmazott. Akkor már szóba került
az a lehetőség, hogy külső szakmai befektetőt keres az üzlettárs a projekt
megvalósításához. Az, hogy milyen szerepe legyen a jövőben az Eurocell Tapolca
Kft-nek, arról további egyeztetéseket kell folytatni. A nyár folyamán egy-két e-mail
váltás volt az ügyek előrehaladásával kapcsolatos érdeklődés tárgyában. Szeptember
9. napján, Budapesten személyes találkozóra került sor, ahol a társcég képviselői
néhány javaslattal éltek a hogyan továbbot illetően. Ez indokolja az előterjesztésben
megfogalmazott döntések meghozatalát. A lejárt határidejű határozatok között is
szerepel, hogy a nyár folyamán be kellett volna fizetni a még fennálló 2,5 millió Ft-ot.
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Ezzel kapcsolatban az a közös álláspont alakult ki, hogy le kellene csökkenteni 10
millióról 5 millió Ft-ra a cég törzstőkéjét, ezáltal okafogyottá válik a pótbefizetés,
hiszen mindkét fél 2,5-2,5 millió Ft-ot a cég alapításakor már rendelkezésre bocsátott.
A másik, a cég megkereste az önkormányzatot, s felajánlotta, hogy megvásárolná az
önkormányzat cégben fennálló tulajdoni hányadát névértéken. Ezt tartalmazza a
második határozati javaslat. Tegnap e-mailen jelezte a cég, véleménye szerint a
határozat szempontjából nem feltétlenül fontos körülményt, hogy nem az Innotech
Consulting Kft., mint üzlettárs lenne a vevő, hanem bevonnának a cég érdekkörébe
tartozó más céget. A tárgyaláson mindkét fél kifejezte, hogy a habüvegprojekt
tapolcai megvalósítását fontosnak tartja. Ezért fontos a projekt megvalósításához
korábban meghatározott terület rendelkezésre bocsátása. A harmadik határozati
javaslat ezt tartalmazza. Arról azonban feltétlenül szükséges tárgyalni, hogy ezt
milyen feltételek mellett lehet biztosítani. Jelezték a cég képviselői vételi szándékukat
az ingatlan vonatkozásában, illetve azt is, hogy a mai nap folyamán még egyszer
megtekintenék a laktanyai területet, mert rövid távú terveik között szerepel itt egy
logisztikai központ létrehozása, ahonnét elkezdenék forgalmazni a német társcégük
termékeit a magyar piacra történő bevezetés céljából. Ennyit szeretett volna
elmondani, várja az esetleges kérdéseket.
Vajda Attila képviselő: Alpolgármester úr említette, hogy az Eurocell Tapolca Kft.
nem felel meg a GINOP-os pályázat feltételeinek. Miért nem?
Lévai József alpolgármester: A GINOP-os pályázati feltételek között egyértelműen
nevesítve volt, hogy megfelelő gazdasági múlttal és teljesítménnyel bíró cégek
pályázhatnak. Tehát olyan cégek, melyek a teljesítményükben többet tudnak
produkálni, mint a projekt beruházási összege. Ez egy 1,7 milliárdos projekt, amihez
GINOP keretében 500 millió Ft-ot lehetett volna pályázni. Még ezután is gondot
jelentett volna a fennmaradó rész előteremtése. Egy projektcég, mely mindössze egy
éves múlttal rendelkezik, nem tudja ezeket a kritériumokat teljesíteni. A kiírásban
egyébként szerepelt, hogy a cégben tulajdonrésszel rendelkező cég is teljesítheti a
szükséges kritériumokat. Az önkormányzat, mint társtulajdonos sem felel meg ezen
feltételeknek. Így merült fel, hogy bevonnának egy szakmai befektetőt, aki megfelel a
támasztott feltételeknek, erre azonban a mai napig nem került sor. A közelmúltban
jelentkezett Tapolca Város Önkormányzatánál egy orosz piaccal foglalkozó
befektetési tanácsadó cég, amely a laktanya iránt érdeklődött, mint lehetséges
befektetési helyszín. Megtekintve a cég tevékenységi körét, hasonló jellegű
projektekhez próbál befektetőt szerezni orosz piacról. Konzultálva a
tulajdonostársakkal felmerült az is, hogy együtt kellene működni, felhasználva azt a
lehetőséget, hogy orosz piacról szerezzenek esetleg befektetőket. Az elképzelés
életképességét alátámaszthatja az, hogy az orosz piacon ez a termék ismert, ott ilyen
jellegű termelést folytatnak. Érkezhet onnét olyan befektető, mely tisztában van
azzal, miről szólna a projekt, ismeri a terméket, s számára előnyt jelentene, ha ezt a
technológiát uniós területen, az uniós piac irányába tudná produkálni.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
143/2015. (IX.18.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Eurocell Tapolca Kft. törzstőkéjének 5 millió forint
értékre való leszállításához hozzájárul.
Határidő:
Felelős:
144/2015. (IX.18.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Eurocell Tapolca Kft-ben meglévő 50%-os mértékű
üzletrészét 2,5 millió Ft névértéken az Innotech
Consulting Kft. részére értékesíti.
Határidő:
Felelős:
145/2015. (IX.18.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
város szempontjából továbbra is fontosnak tartja a
habüveg-gyár megvalósítását, ehhez a jelenleg
rendelkezésre álló ingatlant/területet biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlannal
kapcsolatos tárgyalásokat lefolytassa.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
polgármester

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Császár László képviselő: Szeretne egy kérdést tisztázni. Úgy gondolta, hogy a
testületi ülés keretében erről szó lesz. Az elmúlt héten különböző nyilatkozatok
jelentek meg különböző sajtóorgánumokban a kórházzal kapcsolatban. Ő ismeri a
kérdéses témát részletekbe menően, de úgy gondolja képviselő társai mindegyike
nem biztos. Itt van előtte egy dokumentum, melyet polgármester úr, Rig Lajos
országgyűlési képviselő és Sikos Rita intézményvezető többek között a Deák Jenő
Kórház vezetőjének részére is továbbított. Ebben olyan megfogalmazások, illetve
állítások is szerepelnek, melyek nem minden esetben fedik a valóságot. Ennek a
tisztázására szeretne javaslatot tenni. Tegnap este megjelent polgármester úr
facebook oldalán egy jövő hét keddre szóló meghívó, melyen természetesen a kórház
vezetősége részt fog venni. Ezzel nincs is semmi probléma, azonban a levélben, mely
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hozzá és főigazgató asszonyhoz is eljutott, polgármester úr a helyi önkormányzat
nevében tesz nyilatkozatokat. A mai testületi ülésen is téma volt az ITS, közvetve
Tapolca Város Önkormányzatának gazdasági programja is, melyet április 24. napján
fogadott el a testület. Ebből szeretne egy bekezdést idézni, mely, mint a mai nap is
kiderült érvényben van, így szól: „A tapolcai Deák Jenő Kórházban struktúraváltó
projektek magvalósítása zajlik, amelynek a 2015. évi előkészületét követően az
önkormányzati tulajdonú Ady Endre utcai volt szülészet, nőgyógyászat épülete
kiürül, annak további hasznosítása szükségszerű. A pályázatok adta lehetőségeket
kihasználva önkormányzatunk el kívánja érni, hogy a jelenleg több telephelyen
működő egészségügyi és szociális szervezeti egységek felújított ingatlanba, a
jelenleginél jobb körülmények közé költözzenek. Így a működő kórházzal és
szakrendelővel, az épülő mentőállomással szoros területi kapcsolatban korszerű
egészségügyi megelőző és szociális ellátó intézmények, szervezetek elhelyezésére
nyílna lehetőség lakosságbarát, akadálymentesített környezetben.”
Tehát a mostani programban szó sem esik a volt fizikoterápiás épületről.
Polgármester úr a levelében egyébként idéz a Gazdasági Programból, de a
programban szó szerint az imént elmondottak szerepelnek. Nála van egy anyag,
melyből szerinte annak idején Tapolca Város Önkormányzata is kapott, s mely
főépítész úrral s az akkori városvezetéssel, jelen esetben vele, egyeztetésre került. Az
anyagban a mostani KDOP-TIOP projektekkel kapcsolatban egy hosszú távú
fejlesztési terv szerepel, melyben meg kellett jelölni a 2014-2020 közötti időszakra a
kórház továbbfejlesztési lehetőségeit. Itt van előtte a tervlap, biztosan megvan a
hivatalban is, ha nincs, természetesen elektronikusan és papír alapon is át tudja
nyújtani, mely alapján a fizikoterápiás épület helyén egy egészségturisztikai centrum
van megjelölve. A jelenleg folyó TIOP pályázat az utolsó szakaszában van, s tudni
kell, a több mint 1,6 milliárdos pályázat megvalósulását veszélyezteti, ha valaki a
tervekbe beavatkozik. Elég hosszú ideje folyamatban van a kórháznak egy
szerződésmódosítási kérelme, melyre még nem érkezett válasz. Egy még jóvá nem
hagyott kérelmet ismételten módosítani az uniós ciklus utolsó perceiben, úgy
gondolja nem szerencsés dolog. Nem lenne ésszerű az egész projektet veszélyeztetni,
mert jelentős forrásoktól eshet el a kórház, illetve az ott beruházást végző cég. A
munkaterület át lett adva a kivitelező cégnek, akadályoztatása esetén joggal jelzi,
hogy nem tudja teljesíteni határidőre a feladatát. Különböző információk jelentek
meg az ingatlan értékével kapcsolatban, nem tudja, ezek honnan származnak,
azonban azokkal ellentétben az épület könyv szerinti értéke 464.000,- Ft. Nyilván a
valóságban nem ennyit ér, de nem is 110 millió Ft-ot. Egyébként öt épület került
bontásra a kórház területén. Egy felújítás, beruházás elengedhetetlen feltétele, hogy a
meglévő rossz állapotú vagy szükségtelen épületek eltakarítása megtörténjen.
Szeretné, ha a dolog nyugvópontra kerülne. Polgármester úr ezekben a levelekben
végig az önkormányzat nevében teszi a nyilatkozatokat, de tudomása szerint az
önkormányzat ezekről a dolgokról nem tárgyalt, ilyen jellegű előterjesztés nem volt.
A mostani érvényes koncepció, melynek elfogadásával mindenki egyetértett, a
korábbi szülészet épületét tartalmazza, hiszen arra készültek a fejlesztési projektek,
mely szerepel most is a TOP-os programok között s biztosan célszerű is azt az
ingatlan együttest felhasználni. Nem gondolja, hogy az ilyen jellegű megmozdulások
segítik a munkát bármelyik oldalon. Véleménye szerint, az önkormányzat és a
kórház között meglévő kapcsolatokat inkább még szorosabbra kell fűzni. Tegnap
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este polgármester úr nyilatkozatában megjelent, milyen jellegű segítségeket adott az
önkormányzat a kórháznak. Jelzi, a korábbi időszakban is így volt, hiszen e pénzek
folyósítása nagy részben a 2011-ben és 2014-ben született döntések alapján történik, s
úgy emlékszik, nem szabtak semmilyen feltételt az összegek folyósításához. Ezen
információkat szerette volna megosztani képviselő-társaival, mert szerinte ilyen
mélységben nem rendelkeznek információval.
Dobó Zoltán polgármester: Válaszol néhány gondolat erejéig, hogy mindenki értse,
hogy miért is beszélgetnek erről ilyen aspektusban. Császár László Tapolca város
volt polgármestere jelen pillanatban a tapolcai Deák Jenő Kórház gazdasági
igazgatója, őt az Állami Egészségügyi Ellátó Központ nevezte ki. Tehát ezért
képviseli Császár úr ezt az álláspontot. Az a projekt, amiről szó van, a régi
városvezetés elképzelései alapján jött létre, az új városvezetésnek új elképzelései,
céljai vannak. Ezen célok felismerése sarkallta arra az önkormányzatot, hogy mentse,
ami menthető azon vagyonelemekből, amik a volt kórház területén helyezkednek el.
A kórház Tapolcáé volt, térítésmentesen került átadásra az államnak. Az állam
valamilyen oknál fogva úgy döntött, felszámolja Tapolcán az aktív ellátást, s egy
rehabilitációs központot hoz létre a helyén, amivel nem ért egyet, de ebben a
pillanatban nem áll módjában megakadályozni, s visszaállítani az aktív ellátást.
Egyébként nem tud azonosulni azzal a felfogással, hogy egy óriási értéket képviselő
ingatlant, amire két hónappal ezelőtt a teljes hivatalos utat betartva benyújtotta az
önkormányzat az igényét, válaszra sem méltatják. Képviselő úr azt kéri, hogy ne
gerjesszen senki indulatokat, azt gondolja, az első lépés a tisztesség útján az lenne, ha
egy város kérését akceptálnák azok, akikhez szól, ha nem, akkor legalább válaszra
méltatják azt a közösséget, akiktől sok mindent elvettek, többek között a kórházat.
Tehát a minimum az lett volna, hogy valamilyen választ adnak a kérésre. Arról nem
is beszélve, hogy a bontási munkálatok megkezdése egybeesik azzal, hogy egyre
inkább előtérbe került a város számára az ingatlan. Az ingatlan felhasználását a
szakma indokolja, hiszen képviselő úr is tudja, hogy az alapellátási intézet a
városban szétszórtan működik. Szakmai szempontból teljesen indokolt, hogy egy
helyre, egy jól működtethető, felújított épületbe kerüljenek azok a szolgáltatások és
tevékenységek, melyek az alapellátáshoz tartoznak. Ráadásul képviselő úr az imént
megfeledkezett arról, hogy nem egészen 6 évvel ezelőtt könyv szerinti érték alapján
36 millió Ft-ot költöttek a szóban forgó épület rekonstrukciójára, tehát ez egy nagyon
jó épület. Igen már megkezdődött a bontás, de még menthető a helyzet. Az
önkormányzat nem kér lehetetlent, azt kéri a kormánytól, mely elvette a kórházat,
adjon vissza egy keveset, hiszen szakmailag indokolt, amire a város használni
szeretné. Egyébként megtekintette kollégáival, az egy jó állapotú, új burkolatokkal,
festéssel stb. rendelkező épület. Érti képviselő úr kérését, de azt is el kell mondani,
hogy a szakértői vélemények nem egyeznek meg abban a tekintetben, hogy
támogatás elvesztés vagy finanszírozás vesztéssel járna-e az épület visszaadása. A
110 millió Ft-os érték egyébként onnan származik, hogy az önkormányzat
megkérdezett néhány építési vállalkozót, hogy az épületet mekkora összegből
építené újjá. Az, hogy a könyv szerinti értéke 464.000,- Ft irreális, figyelembe véve azt
is, hogy öt évvel ezelőtt 36 millió Ft-ból került felújításra. Bízott abban, hogy 2015ben Európában két hónap elegendő egy kormánynak arra, hogy egy városnak választ
adjon. Csalódott, nem volt elég két hónap, most sem veszik figyelembe a várost, mint
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ahogy akkor sem vették figyelembe a város alapvető érdekeit, mikor az aktív ellátást
elvették. Az, hogy a város nevében nyilatkozatokat tesz, bocsássa meg képviselő úr.
Ő ezt a közösséget képviseli, arra esküdött fel, hogy a közösség érdekeit védi minden
egyes alkalommal.
Császár László képviselő: Még egyszer, nem vitát szeretne gerjeszteni, hisz tudja,
nem egyszerű kérdésről van szó. Van egy elfogadott koncepció, mely kapcsolódik a
pályázathoz. Lévai József alpolgármester úr épp az ITS tárgyalásakor mondta, hogy a
pályázatoknál azt veszik figyelembe, amit a város a gazdasági programjában
megjelenít fejlesztési elképzelésként. A program áprilisban került elfogadásra, az
általa korábban felolvasott szöveggel. A neki küldött levélben már nem így került
leírásra, kicsit finomítva lett a szöveg, érdemes lenne képviselő társainak is eljuttatni
a szóban forgó levelet, hogy miről nyilatkozik polgármester úr. Milyen forrásból
gondolja, hogy adott esetben az épületet fel lehet újítani, amikor az említett célra ott a
másik épület, s ez esetben mik a tervek a szülészet épületével? Az alapellátásnak
korábban az Irodaházban volt irodája, onnan költözött át a teljesen felújított
bölcsődébe. Számtalan olyan probléma van, melyet ő korábban is ismert, nyilván
vannak új képviselők, akik ezekkel nincsenek tisztában. Megérti polgármester úr
aggályait, azonban ismerve a pályázati mechanizmusokat, a végkifejletnél a
pályázatok elszámolásánál nehezen mennek a dolgok. A projekteket le kell zárni,
december 31-ig a pénzügyi elszámolásokat meg kell tenni, hiszen a korábbi európai
uniós ciklus lezárul. Ha ez nem történik meg, több tízmilliók, esetleg százmilliók
veszélybe kerülhetnek.
Dobó Zoltán polgármester: Az aggályait megérti, de ez nem Tapolca aggálya,
hanem annak a menedzsmentnek az aggálya, aki beruház a kórház területén.
Legalább két hónapjuk lett volna a válaszadásra, azóta sem érkezett meg.
Császár László képviselő: Ne mondja polgármester úr, hogy két hónappal ezelőtt
elküldött levélről van szó, hisz itt van előtte a levél, mely augusztus 4. napjával
íródott, s 6-án kapta meg a kórház vezetősége.
Dobó Zoltán polgármester: Nem arra a levélre gondol. Két levél íródott, ezt
képviselő úr nagyon jól tudja, ezért kénytelen lesz megkövetni őt a nyilvánosság
előtt. Létezik egy július hó végi is, arra nem érkezett válasz.
Egyébként forrás lesz a felújításra, hiszen 11 millió Ft még kérdéses abból az
összegből, melyet a kórháznak finanszírozott a város. Tehát ebből az összegből
szépen rendbe lehetne hozni az épületet. Annyiszor történt hivatkozás valamilyen
tervre, koncepcióra, pályázatra, nincs olyan szerződés a világon, melyet módosítani
ne lehetne, ha a köz érdeke úgy kívánja. A köz érdeke azt kívánja, hogy ez a nagyon
jó állapotú épület ne kerüljön elbontásra. Sem az ország, sem a város nincsen olyan
állapotban, hogy egy ilyen épületet le kelljen rombolni. Továbbá a városnak igénye
van az épületre, melyet nagyon jól tudna hasznosítani, így még inkább indokolatlan
a lerombolása. Az pedig, hogy válaszra sem méltatnak egy fontos kérést, azt
minősíti, aki a választ nem adta meg.
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Lévai József alpolgármester: Csak annyi kiegészítést szeretne hozzáfűzni, a levél
július végén lett elküldve az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak, melyben kérte
a város, tekintsék át a projektben az épület helyzetét. Emlékszik arra, hogy júliusban
volt tárgyaláson a kórházban, ahol nem ez volt a téma, de szóba került, hogy lejutott
a kórház vezetőségéhez szolgálati úton ez a megkeresés.
Császár László képviselő: Az a megbeszélés augusztusban volt.
Lévai József alpolgármester: A Gazdasági Programban valóban szó szerint az
szerepel, melyet képviselő úr felolvasott, s ez nem mond ellent azzal, amit ő az ITSsel kapcsolatban megfogalmazott, hogy az élethez kell igazítani a terveket. Május
folyamán elkezdtek tárgyalásokat az ápolási osztály használatba vételével
kapcsolatban. A TOP-pal kapcsolatban is volt több tárgyalás, a TOP-nak is változtak
a kiírásai. Ha a korábbi elképzeléseket meg szeretnék valósítani, s elhelyezést
biztosítani akár a CT-nek, akkor az ápolási osztályra, e célra van szükség. Az EFI
iroda
működtetését
is
meghosszabbították,
az
iroda
a
Kormány
Egészségkoncepciójában fontos szerepet tölt be, így adott esetben az iroda
épületének biztosítása is egy fontos érv lehet, melyet szükséges figyelembe venni,
hiszen ez összecseng a kormányzati szándékkal is. Az épület akadálymentesített és
közterületről könnyen megközelíthető. Számos előnye van az épületnek, melyet
hasznosítani lehetne. Érti, hogy a december 31-i határidőt be kell tartani, e
szempontból az a pár hónap elveszett, hiszen jóváhagyó vagy elutasító választ
lehetett volna adni. Jóváhagyó válasz esetén már lehetett volna régóta azon dolgozni,
hogy hogyan lehet a dolgokat átvezetni az uniós adminisztrációs pályázati
rendszeren. Elutasító válasz esetén, pedig nincs mit tenni, az önkormányzat még
mindig hangsúlyozhatná az épület fontosságát. De sem az egyik, sem a másik válasz
nem érkezett meg. Keddel előállt az a helyzet, hogy fizikailag is a megsemmisítés
útjára lépett az épület. S úgy gondolja, ha az önkormányzat komolyan gondolta a
korábban elküldött leveleit, akkor fizikailag is meg kellett jeleníteni azt, hogy
továbbra is kitart az elképzelései mellett, s várja a választ, mely a kérdést így vagy
úgy, bízva abban, hogy a közösség számára kedvező módon eldönti. Az, hogy utána
a célokhoz kell igazítani a fejlesztési dokumentumot, testületi döntés kérdése, s
képviselő társait hallgatva nincs oka feltételezni, hogy ilyen dolgokban ne tudnának
egyetérteni.
Dobó Zoltán polgármester: A témát lezárja, mert messzire vezet. Ugyanakkor a
kórház vezetőségének is minden lehetőséget biztosít a helyi sajtó előtt álláspontjuk
képviseletére.
Décsey Sándor képviselő: Elmondja, hogy a Wass Albert Könyvtár és Múzeum az
idei évben is, a korábbi évek hagyományait folytatva, megrendezi a Népmese hete
elnevezésű rendezvényt szeptember 28. és október 2. között. Ennek keretében a helyi
óvodákból és általános iskolákból érkező gyermekeknek népmesék felolvasása
történik, melyre idén is sok szeretettel várják a városvezetést, a képviselő-testület
tagjait, illetve bármely tapolcai vagy környékbeli felnőttet, aki szeretne mesét
felolvasni a gyermekeknek. Kéri mindazokat, akik szeretnének részt venni a
rendezvényen, keressék fel kolléganőit időpont egyeztetés érdekében.
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Marton József képviselő: Az előbbi vita kapcsán egy kérés fogalmazódott meg
benne. Amennyiben ilyen fajsúlyú dolgok történnek, mely csak a facebook olvasása
esetén juthat el az emberhez, egy e-mail keretében kaphatnának a képviselők egy
értesítést?
Dobó Zoltán polgármester: Ha őt valaki megkeresi, minden kérdésére kap választ.
Az a képviselő, aki esetleg nem értesült arról, hogy mi folyik Tapolcán, „a Holdon
él”, mert ettől a dologtól napok óta hangos a város. Ha képviselő úr lemaradt volna
valamely részéről, részletesen tájékoztatni fogja.
Marton József képviselő: Nem a „Holdon él”. Két nappal ezelőtt olvasta a facebookon ezt a problémát. Gyakorlatilag azonban ez másfél hónapja húzódik, hiszen akkor
nyújtotta be az önkormányzat az épületre vonatkozó igényét.
Dobó Zoltán polgármester: A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné
felhívni a figyelmet. A Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében szeptember
26-án Szent Mihály Nap a Köztársaság téren, családi kézműves játszóház, Áldás
Együttes Szent Mihály Napi műsora, táncház kicsiknek, Szent Mihály napi jelzőtűz
gyújtás és táncház kicsiknek és nagyoknak. Október 6-án Aradi Vértanúk
Emlékünnepség a Katonai Emlékparkban. Október 12. napján Varga Károly: Első
önálló kiállítás című tárlatának megnyitja a Művelődési Központ földszinti
aulájában. Október 14-én Tapolcai centenáriumi emlékprogramok az első
világháború 100. évfordulója alkalmából, melynek keretében Hangodi László
történész tart előadást – 26 falu fiai a „Nagy háború” harcterein címmel.
A Csobánc Művelődési Ház szervezésében szeptember 19. napján „Tapolca Diszel
szüret 2015!”. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők.
A Csermák Csarnok szervezésében szeptember 16-22. között zajlik az Európai
Mobilitási Hét, mely számtalan programmal várja az érdeklődőket.
Szeptember 26-27. napján a Rendezvénycsarnokban Junior – kadet női és férfi
országos párbajtőr válogató verseny.
A Városi Sporttelepen október 4. napján 9.00 órától a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség atlétika versenye.
Minden érdeklődőt szertettel várnak a rendezvényeken.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.40 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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