TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/152-53/2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november
27-én (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
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Vajda Attila

polgármester

képviselők

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics
Tamás pályázati referens, Papp Zoltán Tamás főépítész, Hársfalvi
József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Dénes Emil
Adócsoport vezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Pápainé dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető,
Varga
Béláné
közoktatási
referens,
Krámli
Attiláné
vagyongazdálkodási ügyintéző, Ihász József Építéshatósági
Irodavezető, Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, dr.
Iker Viktória jegyzőkönyvvezető,
Baski
Sándor
Tapolcai
Városgazdálkodási
Alapítvány
Kuratóriumának elnöke, Szijártó János Tapolcai Média Kft.
ügyvezető igazgatója, Bagdán Ferenc nyá. törzszászlós, Tóth Mária
KLIK tapolcai tankerületének igazgatója, Sikos Rita Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója,
Bognár István
„BognAir” Kft. ügyvezető igazgatója, Mátrai György Tapolcai
Repülő Egyesület elnöke, Labovszky András Tapolcai Repülő
Egyesület tagja, Sárközi Szaniszló Dobó Lakótelep Családjaiért
Egyesület elnöke, Mohos Csaba, Krejczinger István, Schenek Balázs
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Rozsdamarók Veteránjáró Egyesület tagjai, Tóth B. Zsuzsa újságíró,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
A napirend elfogadása előtt szeretne néhány emléklapot átadni. Gratulál Bagdán
Ferencnek, aki a Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar főnökétől emlékplakettet
vehetett át, ezzel is öregbítve Tapolca város hírnevét.
Bagdán Ferenc emléklapot és egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: A katonai élet is viszontagságos, de a közelmúltban volt
egy ennél talán viszontagságosabb esemény is. A Rozsdamarók Veteránjármű
Egyesület tagjai 9200 km-t megtéve, körbemotorozták Észak-Európát danuvia
motorkerékpárjukkal, mely óriási, elismerésre méltó esemény. Úgy érzi, ez legalább
akkora teljesítmény, mint egy-egy sportteljesítmény, melyet európai szinten is
elismernek, ezért Tapolca Város Önkormányzata is elismerésben részesíti a túrában
résztvevő három személyt.
Mohos Csaba, Krejczinger István és Schenek Balázs egy-egy emléklapot és egy-egy üveg bort
vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok azzal a
módosítással kerüljenek megtárgyalásra, hogy a vegyes ügyek keretébe 1. napirendi
pontként A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása, 2. napirendi pontként
Döntés a tapolcai Deák Jenő Kórház eszközbeszerzéséről című előterjesztéseket felvegye a
testület. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
180/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
azzal a módosítással tárgyalja, hogy
1. napirendi pontként
A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása,
2. napirendi pontként
Döntés a tapolcai Deák Jenő Kórház eszközbeszerzéséről
című előterjesztéseket 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 helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) A
szociális
ellátásokról
szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3/2015.

(II.23.)

7) A 3188 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven
jelölt helyszínen 184 m2-es területrész forgalomképessé
minősítése és értékesítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának
meghatározása 2016. évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) A Tapolcai Repülő Egyesülethez való csatlakozási és
támogatási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
11) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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13) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba
átadott
ingatlanokkal
kapcsolatos
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
14) A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok
számának meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
15) A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás
időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva
tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
16) Kötelező
felvételt
biztosító
körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
17) Tapolca Város Önkormányzata
ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

általános

2016.

évi

iskolai

belső

18) Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi
közszolgáltatás tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
19) Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
VEGYES ÜGYEK
1) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) Döntés
a
tapolcai
Deák
eszközbeszerzéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Jenő

Kórház

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése,
hozzászólása kinek van.
Vajda Attila képviselő: Polgármester Úr november 3. napján a Robinson Tours
utazási iroda vezetőjével folytatott tárgyalást. Erről szeretne bővebb felvilágosítást
kapni.
Dobó Zoltán polgármester: Számtalanszor elhangzott, milyen fontos a turisztika
Tapolcán. Tény, hogy megváltoztak a turisztikai szokások, eltűntek a környékről a
megszokott német, holland és nyugat-európai turisták, s őket szláv ajkúak váltották
fel. A Robinson Tours a legnagyobb olyan utazási iroda, amely Oroszországból és a
volt szovjet térségből szervez Magyarországra utakat. Gondolták hasznos egy olyan
találkozó megszervezése, amelynek keretében közvetlenül az utazási iroda
vezetőjével sikerül tapasztalatot cserélni azt illetően, hogy a város hogyan és milyen
módon tudja minél jobban kiszolgálni az ide látogató turistákat, milyen
kapcsolatokat építsen ki annak érdekében, hogy a Tapolcán turisztikával foglalkozó
gazdasági szereplők jobban megtalálják számításaikat, ezáltal a város több
idegenforgalmi adóhoz, illetve iparűzési adóbevételhez juthat. Ezen túl a
városvezetés célja a volt szovjet térség valamely szereplőjével testvérvárosi,
gazdasági kapcsolat kiépítése. Jövő hét csütörtökén orosz üzletemberekből álló
delegáció látogat Tapolcára, akik már konkrét partnerkeresési szándékkal érkeznek.
A találkozó eredményességének érdekében az önkormányzat felvette a kapcsolatot a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a gazdaság egyéb szereplőivel.
Reméli a találkozónak messzemenő, pozitív következményei lesznek a városra
nézve. Az orosz delegáció látogatása előtt egy nappal pedig a legmagasabb szintű
török kereskedelmi delegáció látogat a városba. A török kereskedelmi attasé és
kísérete nézi meg a várost azzal a szándékkal, hogy feltérképezzék az
együttműködés lehetséges formáit.
Buzás Gyula képviselő: Polgármester Úr október 22. napján a Swietelsky Kft.
ügyvezető igazgatójával tárgyalt. Erről szeretne tájékoztatást kérni.
Dobó Zoltán polgármester: A napirendi pontok között a későbbiekben szerepel is
egy hasonló témával, mégpedig a közérdekű felajánlásokkal kapcsolatos
előterjesztés. A Swietelsky Kft. a város részére tett felajánlást 1,5 millió Ft értékben.
Ennek keretében olyan mélyépítési munkálatokat végeznek el, melyre eddig a
városnak anyagi fedezet hiányában nem volt lehetősége. Szép számmal érdeklődnek
a város iránt kisebb - nagyobb cégek, akik tudatos társadalmi felelősségvállalással
bírnak, s megértik, hogy nemcsak bevételt, munkaerőt kell szerezni a különböző
városokból, hanem annak ellentételezéseként valamit vissza is kell adni a
közösségnek. Úgy gondolja ez az európai cégkultúra, ez az európai gazdaságpolitika
az, ami hosszú távú megelégedésére szolgál a lakosságnak és a gazdaság
szereplőinek egyaránt.
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Marton József képviselő: November 5. napján a Szent György-hegyi
polgármesterekkel folytatott tárgyalással kapcsolatban kérdezi, ez rendszeres
találkozó vagy esetleg volt valami aktualitása?
Dobó Zoltán polgármester: Rendszeres találkozónak nevezné. A Szent György-hegy
közigazgatási területén lévő települések polgármestereivel megbeszélik az éppen
aktuális kérdéseket. Ezen a megbeszélésen elsősorban a hegyi utak állapotáról,
valamint egy régóta tervezett álomról, mégpedig a Szent György-hegyi kilátó
megépítésének lehetőségéről, feltételeiről volt szó.
Marton József képviselő: Valamikor régen volt ott egy kilátó.
Dobó Zoltán polgármester: Igen. Nemrég tárgyalást folytattak a Nemzeti Park
vezetőjével. A tárgyaláson a kilátó megépítésének kérdése is szóba került, sajnos
azonban nem lelt támogatottságra. Azt azonban mindenkinek meg kell értenie, a
lakosság megélhetésének előmozdítása érdekében az önkormányzat feladata, hogy
bevételhez juttassa az itt élőket a környezet és az egyéb óvandó értékek figyelembe
vételével.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
181/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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: A költségvetési rendelet módosítására az év folyamán –
különböző okok miatt - több alkalommal is sor kerül, így pl. állami támogatások,
bevételi többletek miatti átcsoportosítások, különböző kiadások közötti átvezetések,
a képviselő-testület döntései következtében történő módosítások, stb. Néhány ezek
közül: a Batsányi János Gimnázium és Kollégium világítóberendezéseinek 4.000eFt
értékű kifizetése, az Eurocell Kft-vel kapcsolatban a törzstőke 2.500eFt-tal történő
csökkentése, ide sorolható a kórháznak nyújtott támogatás összege stb.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság az I. határozati
javaslatot 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra, a II.
határozati javaslatot 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 egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat külön-külön szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és 2
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
22/2015. (XI.30.)

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 rendelettervezetet elfogadja, és 22/2015. (XI.30.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
182/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Batsányi János Általános Iskoláért Alapítványt az iskolai
lépcsőfokok
történelmi
információt
tartalmazó
dekorálásához 30.000,- Ft, azaz Harmincezer forint
támogatásban részesíti.
A támogatás forrása a Tapolca város 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
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szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének 2. Céltartalék, polgármesteri keret jogcíme.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási
szerződés aláírására.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
3) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Dobó Zoltán polgármester: A helyi adókról szóló törvény 2015. szeptember 1-i
módosítása következtében a helyi iparűzési adóban biztosított – az adóalap
nagyságával összefüggő – mentesség, kedvezmény csekély összegű támogatásnak
minősül, ezért ezen mindenképpen változtatni kell.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 6 igen
szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Sólyom Károly képviselő: Korábban volt arról szó, hogy az egészségügyi
vállalkozások adómentességet kérnek. Kérdezi, ez ügyben történt valami előrelépés?
Dobó Zoltán polgármester: Valóban a körzeti orvosok kezdeményezték, hogy az
önkormányzat vizsgálja felül az őket érintő helyi adó kérdését. Az egyeztető
tárgyalás megtörtént, s abban állapodtak meg, hogy adóengedményt nem kapnak,
ugyanakkor az önkormányzat minden lehetőséget megragad a munkájuk elősegítése
érdekében. Egyfajta kölcsönösség elvén működő szóbeli megállapodás született az
érintettek között. Az önkormányzat igyekszik megkeresni annak - akár költségvetési
módját -, hogy az orvosokat támogassa, hiszen ez mindenki számára fontos.
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Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
23/2015. (XI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
23/2015. (XI.30.) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.
4) A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A lakások bérlete az egyik legkényesebb területe az
önkormányzat működésének. A rendelet tartalmi változásait illetően elmondja, a
lakások bérbeadásának jogcímei egyszerűsödtek, megjelenik egy új kategória, a piaci
elven történő bérbeadás, bevezetésre kerül a pályázati biztosíték és az óvadék. Ez
utóbbiak magyarázata, az önkormányzat tulajdonában lévő lakások esetében komoly
problémát jelent, hogy a bérlők nem, vagy csak részben, vagy késve fizetnek. Ennek
eredménye, hogy jelen pillanatban az önkormányzatnak az ebből származó
kintlévősége közel 50 millió Ft. Mindent elkövettek egy olyan új rendelet
megalkotása érdekében, mely megpróbálja valamilyen formában megelőzni a
hátralékok felhalmozását. A bérlakásokat azoknak kell adni, akik a közösség iránti
hálájukat azzal is kifejezik, hogy tisztességesen fizetnek, s a jó gazda módjára,
gondosan ügyelnek a rájuk bízott ingatlanra.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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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 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
24/2015. (XI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet tervezetét
elfogadja és 24/2015. (XI.30.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az idő múlása indokolja valamennyi hatályos rendelet
időről - időre történő felülvizsgálatát, így van ez a temetőkről és a temetkezésről
szóló rendelettel is, melyben díjtételek kerültek meghatározásra. A rendeletben előírt
díjtételek emelésére utoljára 2010-ben került sor, ezért indokolttá vált bizonyos
díjtételek megváltoztatása. Az emelkedést az is indokolja, hogy ez idáig olyan
vállalkozó végezte a sírhelyek kialakításával kapcsolatos munkálatokat, aki nem volt
ÁFA- köteles. Az ezzel kapcsolatos plusz költségeket is be kell építeni az árakba. A
rendelet alapvetően arra törekszik, hogy a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek
legalább az önkormányzat bekerülési költségét megtérítsék.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
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hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
25/2015. (XI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.)
önkormányzatai rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja, és 25/2015. (XI.30.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
6) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előző rendeletekhez hasonlóan az élet megköveteli
ezen rendelet módosítását is. A szociális ellátásokról szóló törvény 2016. január 1.
napjától jelentős mértékben módosulni fog. Jelentős változások lesznek a házi
segítségnyújtás ellátásának módjában is, melynek keretében szociális segítést vagy
személyi gondozást kell nyújtani. Az idős, rászoruló személyek között vannak
olyanok, akik csupán beszélgetőtársat keresnek, cselédként kezelik a gondozót, s
vannak olyanok, akik valóban rászorulnak a segítségre. Részben annak
megszüntetése érdekében, hogy a gondozottak csupán az idejüket rabolják a
gondozóknak, a szociális segítés esetén, mely szakképzettséget nem igényel, az azt
igénybe vevők körében a jövedelmi viszonyokhoz igazodó, minimális térítési díj
kerül bevezetésre. Amennyiben nem váltja be a hozzá fűzött reményeket,
természetesen lehet rajta módosítani.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
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hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
26/2015. (XI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelet-tervezetet
elfogadja és 26/2015. (XI.30.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

7) A 3188 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 184
m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés lényege, hogy a Móricz Zsigmond köz
melletti, eddig gondozatlan területet helyi lakosok szeretnék megvásárolni azért,
hogy lakótelküket bővítsék. Mivel a szóban forgó ingatlan fogalomképtelen
önkormányzati tulajdon, szükséges azt a forgalomképes vagyoni körbe átsorolni, ez
maga után vonja a vagyonrendelet módosítását is.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly 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: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
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az

183/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, 3188 helyrajzi számon nyilvántartott 2114 m²
alapterületű művelés alól kivett „közterület” megnevezésű
ingatlan mellékelt szabályozási terven (1. számú melléklet)
jelölt 3188/2 hrsz-ú 184 m² nagyságú részét forgalomképes
vagyonná minősíti át.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
184/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, 3188 helyrajzi számon nyilvántartott 2114 m²
alapterületű ingatlanból kivont 3188/2. hrsz-ú 184 m²
nagyságú forgalomképessé nyilvánított ingatlant értékesíti.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:
27/2015. (XI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályaitól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet
módosításáról
szóló
rendelet-tervezetet
elfogadja és 27/2015. (XI.30.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
8) A talajterhelési díjról szóló 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.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
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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 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
28/2015. (XI.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
talajterhelési
díjról
szóló
12/2012.
(IV.
27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és 28/2015. (XI.30.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
9) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása 2016.
évre
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A nem lakás céljára szolgáló bérlemények bérleti díja hat
éve változatlan, 20 %-kal csökkentett mértékű. Ez a kedvezmény most beépítésre
került az árakba.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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 előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
185/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
14

az

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2016. január
01. - 2016. december 31. közötti időszakra az alábbi táblázat
szerint határozza meg:
Bérleménycsoport

A

B

C

I.

17.160.-

6.200,-

3.520,-

II.

13.730.-

6.200,-

2.810,-

III.

10.380.-

6.200,-

2.080,-

Díjövezet

Ft/m2/év
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj:
9.200.-Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj:
13.000.-Ft/m2/év
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a
felmerülő tényleges közös költséget a bérlő köteles
megfizetni.
Határidő:
Felelős:

186/2015. (XI.27.)

2015. december 31.
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem
lakás céljára szolgáló helyiségek díjövezeteit és a
bérleménycsoportokat az alábbiak szerint határozza meg:
Díjövezetek:
I. VÁROSKÖZPONTBAN
HELYISÉGEK

ELHELYEZKEDŐ

A Hősök terén, a Deák Ferenc utcában, a Fő téren (ideértve
a belső - felújított és térburkolattal ellátott - udvarokban
lévőket is), a Nagyköz utcában, a Kossuth Lajos utcában
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(Marton László utcáig) elhelyezkedő, vagy homlokzatukkal
idetájolt, nyílászárókkal ellátott helyiségek.
II. A
VÁROSKÖZPONTHOZ
CSATLAKOZÓ
TERÜLETEKEN ELHELYEZKEDŐ HELYISÉGEK
József Attila utca, Pacsirta utca, Juhász Gyula utca, Csobánc
utca, Batsányi utca, Zrínyi utca, Szent László utca, Fazekas
utca, Vasút utca, Bacsó Béla utca, Keszthelyi út, Május 1.
utcák által határolt területek, a keleti városrész
központjának (Berzsenyi utca) területén elhelyezkedő
helyiségek.
III. A VÁROS EGYÉB TERÜLETEIN ELHELYEZKEDŐ
HELYISÉGEK
Az I. és II. pontban fel nem sorolt területeken lévő
helyiségek.
Bérleménycsoportok
A: Kereskedelmi, vendéglátó, biztosítási és pénzintézeti,
szolgáltató
tevékenység
gyakorlására
szolgáló
helyiségek
B: Gépjárművek tárolására szolgáló helyiségek
C: Kiegészítő, kiszolgáló helyiségek (szociális helységek,
raktárak, pincék)
10) A Tapolcai Repülő Egyesülethez való csatlakozási és támogatási szándék
kinyilvánítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A tapolcai repülőtér sorsa régóta foglalkoztatja a város
lakosságát, a közvéleményt, a gazdaság szereplőit. Talán valamennyi képviselőtársa
nevében mondhatja fontos, hogy a sportrepülésen kívül létrejöjjön olyan - a
sportrepüléshez és a turisztikához kapcsolódó beruházás -, mely a város számára új
bevételi forrásokat jelenthetne. Pl. a vitorlázáshoz hasonlóan létezik repülőturizmus
is, s a „Nyitott Égbolt” megállapodás keretében a sportrepülők Európán belül
szabadon kereshetnek maguknak leszállópályát. Ezért is fontos lenne, hogy minden
szükséges minősítő okirattal rendelkezzen a reptér. Ehhez szeretne az önkormányzat
is a maga módján hozzájárulni.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Sólyom Károly 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 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
187/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és
kívánatosnak tartja, hogy a Tapolca, külterület 0110/2 hrsz.-ú
ingatlan meghatározott részén (leszállópálya) IV. kategóriájú
repülőtér üzemelhessen.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a folyamat
előmozdítása érdekében kezdeményezze Tapolca Város
Önkormányzata jogi személy tagként való felvételét a Tapolcai
Repülő Egyesület tagjai sorába.
Az önkormányzati célokkal egybeeső egyesületi célok
támogatására, az engedélyezéshez és üzemeltetéshez szükséges
környezeti előzetes vizsgálati dokumentáció és a NATURA
2000 hatásbecslés elkészíttetéséhez legfeljebb bruttó 1.507.300,Ft, azaz Egymillió-ötszázhétezer-háromszáz forint összegű
támogatást, továbbá egyesületi tagdíj címén 24.000,- Ft, azaz
Huszonnégyezer forint összeget biztosít Tapolca Város 2015.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2015 (II.23.) önkormányzati rendelet,
Kiadások, Tapolca Város Önkormányzata tartalékai 7. számú
melléklet, Tartalékok, 1. Általános tartalék, működés terhére.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések, nyilatkozatok megtételére, a Támogatási
Szerződés aláírására.
Felkéri továbbá Tapolca Város Polgármesterét, hogy
kezdeményezze egy stratégiai fejlesztési, üzemeltetési
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megállapodás
megkötését
vonatkozásában az érdekeltek:

a

tapolcai

„repülőtér”

- a tulajdonostársak,
- az üzemeltető gazdasági társaság, a „BognAir” Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.,
- és az együttműködő helyi civil szervezet, a Tapolcai Repülő
Egyesület
között Tapolca gazdasági fejlődése, idegenforgalmi vonzereje,
ismertsége növelése érdekében.
Határidő:
Felelős:

2016. március 31.
polgármester

11) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Intézményi Társulás Társulási

Dobó Zoltán polgármester: A megállapodás módosítását jogszabályi előírások
indokolják, melyeket az előterjesztés részletesen tartalmaz.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
188/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásának módosítását, így az egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást az előterjesztés
mellékletei szerint elfogadja.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

12) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
189/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca város szociális szolgáltatástervezési koncepcióját
az előterjesztés melléklete szerint 2016. január 1-jei
hatállyal elfogadja.

13) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly 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 előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
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az

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
190/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
02/2, 0259, 3442 és 0461 helyrajzi számú ingatlanokat érintő
Tapolca Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2009.
április 16-án létrejött szerződés V.4/b.) pontjában, valamint a
2011. május 13-án létrejött megállapodás V.4) pontjában, továbbá
a Tapolca 848. helyrajzi számú ingatlant érintő 2013. március 27én
létrejött
szerződés
v.5.)
pontjában
megállapított
kötelezettségvállalásról szóló alábbi beszámolót elfogadja.
 A Tapolca 02/2 hrsz-ú, természetben a Hegymagasi úton
található volt állatrakodó használati célja megegyezik a
szerződéskor meghatározott „településrendezés” használati
céllal.
 A Tapolca 0259 hrsz-ú ingatlanból kialakított 0259/1, 0259/2,
0259/3, 0259/4 és 0259/5 hrsz-ú ingatlanok, természetben a
Zalahalápi út nyugati oldalán található volt szemétlerakó
használati
célja
megegyezik
a
megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
 A Tapolca 3442 hrsz-ú, természetben a Kazinczy tér 11-13.
számú Y- házaktól nyugatra található, kivett, játszótér
használati célja megegyezik a szerződéskor meghatározott
„településfejlesztés, közösségi tér biztosítása” használati céllal.
 A Tapolca 0461 hrsz-ú, kivett, sportpálya használati célja
megegyezik a szerződéskor meghatározott „egészséges
életmód közösségi feltételeinek elősegítése” önkormányzati
feladat ellátásának elősegítése érdekében, a sport támogatása,
sportpálya üzemeltetése használati céllal.
 A Tapolca 848 hrsz-ú, természetben a Táncsics M. u.16. szám
alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlanban állagot megóvó munkálatokat
végzett. A lakóházat kiürítette, az udvart rendbe tette.
Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja,
azokat el nem idegenítette, illetve azokkal semmilyen tranzakciót
végre nem hajtott.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
polgármester
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14) A 2016/2017. nevelési évben indítható
meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

óvodai

csoportok

számának

Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, e hónapban intézménybejárás keretében
végigjárta a tapolcai óvodákat. Tapasztalatai továbbra is pozitívak. Véleménye
szerint, a magyar óvodai rendszer a világ egyik legjobb óvodai rendszere, ezen felül
a tapolcai óvodák jó állapotban vannak, az óvodai nevelőtestület, a személyzet
kimagasló munkát végez. Boldog, elégedett gyermekarcokat látott, élelmezésük,
játék ellátottságuk igényeiknek megfelelően biztosított. Az Alkotmány utcai
óvodában a kisgyermekek nagy örömére egy tornaszoba is átadásra került. Büszke a
tapolcai óvodákra, s reméli a helyzet a jövőben sem fog változni. Az előző
városvezetés is mindent megtett annak érdekében, hogy az óvodák szépen és jól
működjenek. Hasonlóan ők is igyekeznek mindent megtenni, hogy a jövő
nemzedékének meghatározó élményei fűződjenek az óvodai neveléshez.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
191/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2016/2017. nevelési évben a
Tapolcai Kertvárosi Óvodában
(székhely) 6 csoport,
Barackvirág Tagintézményben
6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében
5 csoport,
Hársfa Tagintézményben
3 csoport,
összesen 20 óvodai csoport indítását engedélyezi.
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az

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:
192/2015. (XI.27.)

2016. február 15.
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § (7)
bekezdése alapján engedélyezi, hogy a fenntartásában
működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában az óvodai
csoportra megállapított maximális létszám a 2016/2017.
nevelési év indításánál legfeljebb 20%-al átléphető,
továbbá függetlenül az indított csoportok számától
akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek átvétele,
felvétele miatt indokolt.
Határidő:
Felelős:

2016. szeptember 1.
polgármester

15) A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az
óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
193/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a hatályos
jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó
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Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményébe a 2016/2017. nevelési
vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban állapítja meg:
2016. április 20. (szerda)
2016. április 21. (csütörtök)

9.00 - 16.00 óráig
9.00 - 16.00 óráig

Az óvoda felvételi körzete: Tapolca város és Raposka község
közigazgatási területe.
Az óvodai jelentkezés helye:
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda, 8300 Tapolca Darányi u. 4.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye, 8300
Tapolca, Kazinczy tér 2.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, 8300
Tapolca, Dobó tér 5.
 Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye, 8300
Tapolca, Alkotmány u. 9.
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább
30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban,
a Tapolcai Újságban, Tapolcai város és az intézmény a
honlapján, illetve helyben szokásos módon a szülők számára
közzéteszi.
Határidő:
Felelős:
194/2015. (XI.27.)

2016. március 10.
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
fenntartásában működő Tapolcai Kertvárosi Óvodában a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2)
bekezdés b) pontja alapján a heti nyitvatartási időt a
2016/2017. nevelési évben
hétfőtől- péntekig 6.00- 17.00-óráig állapítja meg.
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári
ütemezése a 2014/2015-ös nevelési évben:

zárva

tartásának

Barackvirág Tagintézmény: 2016. július 18-tól augusztus 26-ig
Tapolcai Kertvárosi Óvoda: 2016. július 04-től július 15-ig
2016. augusztus 01-től augusztus
26-ig
Hársfa Tagintézmény:
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2016. július 04-től július 29-ig

2016. augusztus 15-től augusztus
26-ig
Szivárvány Tagintézmény: 2016. július 04-től augusztus 12-ig
A Tapolcai Kertvárosi Óvoda nyári nyitva tartásának
ütemezése a 2014/2015-ös nevelési évben:
Barackvirág Tagintézmény: 2016. július 04-től július 15-ig
Tapolcai Kertvárosi Óvoda: 2016. július 18-tól július 29-ig
Hársfa Tagintézmény:
2016. augusztus 01-től augusztus
12-ig
Szivárvány Tagintézmény: 2016. augusztus 15-től augusztus
26-ig
Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és
nyitva tartási időpontjairól 2016. február 15-ig a helyben
szokásos módon tájékoztassa a szülőket.
Határidő:
Felelős:

2016. február 15.
polgármester

16) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a KLIK tapolcai tankerületének igazgatóját.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Marton József képviselő: Az iskolai körzethatárok meghatározásából adódóan
vannak olyan iskolák, melyeknek kötelező felvenni olyan gyermekeket, akik nem
biztos, hogy tudásuk alapján abba az intézménybe kellene, hogy kerüljenek. Miért
nincs lehetőség arra, hogy azon intézmények, melyek speciális képzést folytatnak,
végezzenek tehetségvizsgálatot annak érdekében, hogy kiszűrjék, vajon a diákok
képesek-e az adott iskola elvégzésére. Ez a kérdés a két tannyelvű iskolával
kapcsolatban került szóba bizottsági ülésen, hiszen ott az előző tanévben felmerült
olyan probléma, hogy több diák jelentkezett, mint ahányat felvehettek. Ilyen esetben
sorsolás dönti el, kit vegyenek fel, s szerinte a sorsolás nem a legideálisabb mód
ennek eldöntésére. Erről volt szó bizottsági ülésen.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.

24

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
195/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági
Osztálya által összeállított, Tapolca város közigazgatási
területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános
iskolai körzethatárokkal egyetért.
Elfogadja azt, hogy a Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű
Tagintézményének (8300 Tapolca, Stadion út 16.)
beiskolázási körzete továbbra is Tapolca város teljes
közigazgatási területére vonatkozzon, azonban kéri, hogy
az iskolai felvételnél élvezzenek elsőbbséget a Dobó
lakótelepen élő gyermekek, amennyiben szüleik ezt
igénylik.
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének
nyilvántartásában, Tapolca városban lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos
helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi
bontásban:
 Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola:
0 fő
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 8 fő
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye: 3 fő
 Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar - Angol Két Tanítási nyelvű Tagintézménye:1
fő
 Szász Márton Általános Iskola: 2 fő,
összesen 14 fő.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

17) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselőtestületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
196/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.
évi belső ellenőrzési munkatervet az előterjesztés 1.
melléklete szerint elfogadja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
jegyző

18) Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.
Sólyom Károly 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.
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hogy

az

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
197/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Czanka
Barnabás Közszolgáltató a helyi kötelező közszolgáltatás
keretében végzett, a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének és elszállításának tapasztalatairól
szóló tájékoztatását elfogadja.

19) Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A város településképének javítása érdekében Tapolca
Város Önkormányzata közérdekű kötelezettségvállalást szervez. Ilyen felajánlás
segítségével egy tapolcai belvárosi homlokzat már meg is megújult. Mindehhez
szükséges szabályozott keretek biztosítása, ezt a célt szolgálja az előterjesztés.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
198/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca Város Önkormányzata
közérdekű kötelezettségvállalást szervezzen a Tapolca, Fő
tér 4., Fő tér 7-9., Fő tér 19-21., a Keszthelyi út 3. és a
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Kossuth L. utca 12/2. szám alatt található épületek
homlokzatának felújítása támogatására.
Határidő:
Felelős:
199/2015. (XI.27.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
közérdekű kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó
felhívást (1. számú melléklet) elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra történő
felajánlások elfogadására, megállapodások megkötésére,
egyúttal felkéri a polgármestert és a Tapolcai Közös
Önkormányzati
Hivatal
Jegyzőjét
a
közérdekű
kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására,
valamint a felajánlások elkülönített kezelésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal, és folyamatos
polgármester, jegyző

VEGYES ÜGYEK
1) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Geiger Máté azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy a most alakuló jiu-jitsu sportegyesület részére engedélyezze
a Képviselő- testület a „Tapolca név” használatát. Az elnevezésük így MMA and JIUJITSU TEAM Tapolca Sport Egyesület lenne. Az egyesületben szerepet vállaló
sportolók között Tapolca Város kitüntetettjei, Európa- Bajnoki helyezettek,
többszörös magyar bajnokok vannak. Jelenleg is pl. a 93 kg-os magyar MMA bajnok
ebben az egyesületben versenyez. Sokszor dicsőséget szereztek a városnak, s biztos
abban, hogy a továbbiakban is öregbítik a város hírnevét. Javasolja, hogy a testület
engedélyezze a névhasználatot a sportolóknak.
Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
200/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
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Tapolca
Város
feljogosítja az

Önkormányzata

Képviselő-testülete

MMA and JIU-JITSU TEAM Tapolca Sport Egyesületet
(8300 Tapolca, Fő tér 4/7., képviseli: Geiger Máté,
tevékenységi köre: gyermekek, fiatalok és felnőtt személyek
sportolási feltételeinek megteremtése, az edzések és a
versenyeztetés
feltételeinek
biztosítása,
valamint
utánpótlásbázis létrehozása) arra, hogy tevékenységi
körében Tapolca város nevét használja az egyesület
nevében mindaddig, amíg a kérelem alapját képező
körülményekben változás nem áll be.
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben
beállott változásokat Tapolca Önkormányzatának jelezni.
2) Döntés a tapolcai Deák Jenő Kórház eszközbeszerzéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Ughy Jenőné jegyző: A Képviselő-testület korábbi rendkívüli testületi ülésén
biztosította az összeget a kórház számára a video-kolonoszkóp megvásárlásához.
Annyi változás történik a korábbi döntéshez képest, hogy ez az eszköz az
önkormányzat tulajdonában marad, s egy használati szerződéssel adja át a
kórháznak. A pénzügytechnikai módosításra azért van szükség, hogy a kórház más
egyéb támogatást is igénybe tudjon venni. Ha az önkormányzat közvetlenül az
összeget biztosítja, bizonyos támogatásoktól elesik az intézmény.
Császár László képviselő: Az elmúlt napokban folyamatos egyeztetést folytatott ez
ügyben Lévai József alpolgármesterrel és Parapatics Tamás pályázati referenssel. A
cég képviselőjével felvette a kapcsolatot, s az új információk alapján az elhangzottak
alapján nem oldható meg a probléma. Azt tudni kell, hogy a műszer augusztus óta a
kórház használatában van. Az akkori megállapodás alapján a kórház vállalta, hogy
az eszköz ára év végéig kifizetésre kerül. A cég számviteli rendszerében a számla
teljesítési határideje szeptember 7., az a havi elszámolásba belekerült, s ezért ezzel
így utólag nem akarnak foglalkozni.
Dobó Zoltán polgármester: Tehát a határozati javaslat ebben a formában nem oldja
meg a problémát.
Lévai József alpolgármester: A következőképpen lehet áthidalni Képviselő úr által
felvetett problémát. A II. határozati javaslat utolsó bekezdését, mely így hangzik:
„Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az orvosi műszer beszerzéséhez és az
intézmény részére való üzemeltetésbe adáshoz szükséges intézkedések megtételére.” törölni
kellene, az első bekezdés pedig úgy módosulna, hogy „Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete – figyelembe véve az önkormányzati költségvetés teherbíró képességét,
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közérdekből - …”. Így utalható lenne a támogatási összeg a kórháznak, s saját
pénzügyi keretein belül rendezhetné az eszközbeszerzést.
Sólyom Károly képviselő: Kérdezi, akkor miért kell visszavonni a korábbi
rendkívüli testületi ülésen hozott határozatot?
Lévai József alpolgármester: A közérdekből szó beszúrása miatt.
Császár László képviselő: A kórháznak folyamatban van vis maior kérelme,
várhatóan konszolidációból is bevételhez jut. Ha egy megállapodást köt az
önkormányzattal a tartozások kiegyenlítéséről, kiesik a támogatási körből, hiszen
akkor már nem lesz lejárt tartozása a város cégei felé. Nem célszerű az ilyen tartalmú
megállapodás megkötése, ezért nem került aláírásra az önkormányzat által
összeállított megállapodás-tervezet. Célszerűbb egy egyszerű pénzügytechnikai
megoldást alkalmazni, mely alapján az önkormányzat átutalja az összeget, a kórház
pedig továbbítja azt a cég felé. A számla birtokában pedig el lehet számolni. Hogy e
megoldás érdekében vissza kell-e vonni a korábbi határozatot, nem tudja.
Lévai József alpolgármester: Azt azért kell visszavonni, mert abban a határozatban
utalás történik arra a megállapodásra, melyet az elhangzott okok miatt egyik fél sem
írhat alá. A közérdekből szó beszúrása azért szükséges, hogy el lehessen tekinteni
attól a körülménytől, ami egyébként a szóban forgó megállapodás tárgyát képezte
volna.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
201/2015. (XI.27.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tapolcai Deák Jenő Kórház által beszerezni kívánt EC530FI típusú Video-kolonoszkóp orvosi műszer
vételárának fedezetéhez támogatást biztosító 179/2015
(XI. 06.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő:
Felelős:

202/2015. (XI.27.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete –
figyelembe véve az önkormányzati költségvetés teherbíró
képességét, közérdekből – fontosnak tartja, hogy a Deák
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Jenő Kórház orvostechnikai eszközállománya a megelőzés
és gyógyítás érdekében folyamatosan gyarapodjon,
feleljen meg az aktív betegellátás követelményeinek.
Ennek érdekében a tapolcai Deák Jenő Kórház által
javasolt
EC-530FI
típusú
Video-kolonoszkóp
önkormányzati beszerzésével egyetért, a vételár fedezetét,
4.445.000
–
Ft
összeget,
azaz
Négymilliónégyszáznegyvenötezer forintot Tapolca Város 2015. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2015 (II.23.) Kt. rendelet, Kiadások,
Tapolca Város Önkormányzata tartalékai 7. számú
melléklet, Tartalékok, 1. Általános tartalék, felhalmozási
célú előirányzata terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2015. december 31.
polgármester

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Buzás Gyula képviselő: Tájékoztatásként elmondja, a Gazdasági Bizottság tárgyalt
az elmúlt időszakban végzett belső ellenőrzésekről egy tájékoztatót, melyet 5 igen
szavazattal, egyhangúan elfogadott.
Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, ma délután 17.00 órai kezdettel lakossági
fórum, 17.15 órai kezdettel közmeghallgatás megtartására kerül sor a Tamási Áron
Művelődési Központban. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Felkéri Benczik Zsolt járási hivatalvezetőt, néhány szóban tájékoztassa a
közvéleményt a járási hivatal épületében zajló átalakítási munkálatokról.
Benczik Zsolt járási hivatalvezető: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket és a város lakosságát arról, hogy az
elmúlt héten elkezdődött a tapolcai kormányablak építése. A sajtóhírekből kiderül,
az elmúlt héten átadásra került az ország 199. kormányablaka Bélapátfalván és a
várpalotai kormányablak is, amely a 11. Veszprém megyében. A mai napon a 12.
kerül átadásra Ajka településen. Bízik abban, hogy december 20-ra a tapolcai
kormányablak is elkészül. Tájékoztatásként elmondja, jelenleg a kormányablakokban
intézhető 423 ügykör teljes repertoárja megnyílik a tapolcai járás valamennyi lakosa
részére. Fontos információ az ügyfeleknek, hogy ezen ügykörök száma folyamatosan
emelkedik, év végéig eléri az 500-at. A tapolcai kormányablak a jelenlegi
okmányiroda helyén, a földszinten kerül kialakításra. Ezen a XXI. századi
elvárásoknak
megfelelő,
kulturált
ügyfélfogadási
helyszínen,
kilenc
munkaállomáson várják az ügyfeleket. Az elmúlt években több, mint 30 %-os
ügyfélforgalom emelkedést realizáltak, a tavalyi években ez a szám meghaladta a
negyven ezret, s várhatóan az idei évben is meg fogja haladni annak ellenére, hogy
jelen pillanatban korlátozott ügyfélfogadással tudnak az ügyfelek rendelkezésére
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állni. Ennek ellenére valamennyi ügykört jelenleg is intézni tudnak az ügyfelek az
első emeleten.
Elnézést kér azoktól az ügyfelektől, akik a munkálatok végzése miatt
kellemetlenséget tapasztalnak, itt elsősorban a mozgáskorlátozott polgárokra gondol,
hiszen ők jelen pillanatban nem tudnak az első emeletre feljutni. Nekik, valamint
azon ügyfeleknek, akik a viszonylag nehezített körülményeket szeretnék elkerülni,
javasolja a devecseri vagy sümegi kormányablak felkeresését. Mindkettő kb. 20 kmen belül elérhető.
Köszönetét fejezi ki a Közös Önkormányzati Hivatal által nyújtott támogatásért.
Nyilvánvaló, hogy az építési munkálatok némi bonyodalommal járnak a Hivatal
belső udvarának megközelíthetősége szempontjából. Kéri, tekintsék ezt a négy hetet
közös feladatnak, annak a közösségnek a szolgálatáért való kellemetlenségek
elszenvedésének, melyet esküjükben vállaltak, hogy szolgálnak. Igyekeznek úgy
elhelyezni az építőanyagokat és minden mást, hogy az ne okozzon problémát.
Amennyiben valakinek ezzel kapcsolatban problémája adódik, kéri keresse fel, s
közösen megpróbálnak megoldást találni.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a tájékoztatást, jó munkát kíván.
Kozma Henrik alpolgármester: Megkéri a járási hivatal vezetőjét, tegyék szabaddá a
mozgáskorlátozottaknak biztosított helyet a Hivatal belső udvarán.
Kozma Henrik alpolgármester egy fényképet mutat fel, melyen a mozgáskorlátozott
személyeknek fenntartott parkolóhelyen egy szerszámokkal megrakott gépjármű áll.
Benczik Zsolt járási hivatalvezető: Korábban elmondta, a mozgásukban
akadályozott állampolgárok jelen pillanatban nem tudnak az épületbe bejutni, mert
nincs mozgáskorlátozott ügyintézés. A Közös Hivatal megközelíthető a
Földhivatallal átellenben kialakított mozgáskorlátozott parkolóhelyről. A táblát le is
szerelték, hiszen Jegyző Asszonnyal és Polgármester Úrral történt előzetes
egyeztetések alapján a területet, felvonulási területként használják. Ez azt jelenti,
hogy ott építési anyagokat és egyéb eszközöket helyeznek el. Az előbb felmutatott
fotófelvétel készítésének idején, a mozgáskorlátozott parkoló már nem funkcionált.
Jelzi, a Hivatal belső udvarán a KRESZ szabályainak megfelelő „Behajtás, kivéve
engedéllyel” típusú tábla lett elhelyezve évekkel ezelőtt, annak a kaotikus állapotnak
a megelőzése érdekében, amely manapság is sokszor kialakul. Javasolja, vizsgálják
meg, hogy az udvaron parkoló valamennyi gépjárműnek egyáltalán van-e parkolási
engedélye.
Dobó Zoltán polgármester: Foglalkozni fognak a kérdéssel, s reméli, mihamarabb
rendeződik.
A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné felhívni a figyelmet. A Tamási
Áron Művelődési Központ szervezésében december 2. (szerda) 18:00 - Adventi tárlat
- A Tapolca Városi Képzőművész Kör év végi kiállítása, december 4. (péntek) 18:00 Mesevilág - A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ fiataljainak és a Tapolcai Musical Színpad
integrált színházi előadása, december 8. (kedd) 19:00 - Sebestyén Márta: Adventi
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koncert, december 10. (csütörtök) 18:00 – „Mézes-mázos” mézeskalácssütő verseny és
kiállítás megnyitó, melynek helyszíne a Hotel Pelion.
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében november 28. szombat 14.00
óra - I. Tapolcai Nemzetközi Strongman Cup és Sportnap, az erős emberek látványos
versenye a helyi sportszakosztályok bemutatóival fűszerezve. November 29-én 9.00
órától kézilabda gyermek bajnokság a 12 éves fiúk részére, december 5-én 15.00
órától Városi Mikulás ünnepség. December 6. napján 9.00 órától kézilabda gyermek
bajnokság a 14 éves fiúk részére, december 7-én 10.00 órától Mikulás
Kupa,
az
óvodások foci tornája. December 13-án 9.00 órától kosárlabda torna a 14 éves
korosztály részére.
2015. november 29-től 2016. január 6-ig tartó időszakban szeretettel várnak a
szervezők mindenkit a Fő térre, ahol a szabadtéri Betlehem, állatsimogató mellett az
Adventi Várakozás rendezvénysorozat programjaival szeretnék ünnepélyesebbé
varázsolni a karácsonyi készülődést.
Ez évtől új elem, hogy kisebb programok már péntek délután és szombat délután is
bővítik a kínálatot. Szeretettel várják az érdeklődő családokat, felnőtteket és
gyermekeket.
November 29. napja, Advent első vasárnapja – 17.00 órakor - Betlehem nyitás, városi
ünnepi fények felkapcsolása. Egyházi szolgálatot a Római katolikus egyház ad, a
műsorban fellépnek a Bárdos Iskola, valamint a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Iskola tanulói.
December 6. napja, Advent második vasárnapja – Mikulás váró műsor gyerekeknek.
Egyházi szolgálatot az Evangélikus egyház ad, közreműködik a Tapolcai Protestáns
Énekegyüttes.
December 13. napja, Advent harmadik vasárnapja - napközben gyermekeknek
kézműves játszóház és lucázás, felnőtteknek forralt bor főzőverseny. Este egyházi
szolgálatot a Református egyház ad, közreműködnek a hittanos gyermekek és az
Életlehetőség Szociális Nappali Intézmény fiataljai.
December 20. napja, Advent negyedik vasárnapja - Mindenki karácsonya a Tamási
Áron Művelődési Központ szervezésében.
Utóbbi programok a Fő téren kerülnek megrendezésre.
További részletek a Tapolcai Újságban, kihelyezett plakátokon és városi, társasági
honlapokon lesznek elérhetőek. Az év vége további programjairól a következő
testületi ülésen részletes tájékoztatást kap a város lakossága.
Minden érdeklődőt szertettel várnak a rendezvényeken.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.10 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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