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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
Az elmúlt időszakban megrendezésre került néhány jelentős kulturális és
sportesemény, melynek résztvevői tovább öregbítették Tapolca város hírnevét.
Szeretné megköszönni munkájukat, sikeres szereplésüket.
Halápiné Kálmán Katalin vezetésével a Tapolcai Musical Színpad hosszú évek óta
szebbnél-szebb előadásokkal örvendezteti meg a város lakosságát, a közelmúltban
jelentős elismerésben is részesültek. Gratulál a rangos Bonis Bona díjhoz!
Halápiné Kálmán Katalin emléklapot és egy csokor virágot vesz át Dobó Zoltán
polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: Gratulál a Bonis Bona díjhoz Baranyai Zoltánnénak, a
Szín- Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének. Személyesen is
számtalanszor megtekintette kiállításaikat, döbbenettel szemlélte, hogy 14-16 éves
fiatal művészek milyen teljesítményre képesek, mennyire megérinti őket a város
szeretete. További sok sikert és termékeny éveket kíván a csoportnak!
Baranyai Zoltánné emléklapot és egy csokor virágot vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: Gratulál Molnár Lajosnak, a városi kosárlabda csapatok
edzőjének, akit a közelmúltban a Magyar Kézilabdázók Országos Szövetsége „Az Év
Testnevelője 2016.” kitüntetésben részesített. Jelezte részvételét, valószínűleg később
érkezik.
Gratulál Zentai Csaba főszerkesztőnek és az Alabárdos Iskolaújság szerkesztősége
valamennyi tagjának, hisz a Diákújságírók Egyesülete 2016-ban, kategóriájában az Év
diáklapjának választotta. A további munkához sok sikert kíván!
Zentai Csaba főszerkesztő és az Alabárdos Iskolaújság szerkesztőségének néhány tagja
emléklapot és egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: Gratulál a TIAC VSE U19 korosztályú futball csapat
valamennyi tagjának a Megyei I. osztályban szerzett bajnoki címhez, valamint
köszönetét fejezi ki Frang László szakosztályvezetőnek, Kutasi Imre edzőnek,
valamint Dobján Adrián csapatkapitánynak áldozatos munkájukért, amelynek
köszönhetően az U19 korosztályú csapat elérte ezt a szép eredményt.
Frang László szakosztályvezető, Kutasi Imre edző és Dobján Adrián csapatkapitány egy-egy
emléklapot és egy-egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: Gratulál Hanzmann László és Bakler Zoltán edzőknek,
valamint a 4X100 m-es váltófutó csapat tagjainak, Farkas Adriánnak, Kiss Ákosnak,
Molnár Áronnak és Varga Csabának az Országos Diákolimpián történt kiemelkedő
szerepléshez, mellyel tovább öregbítették Tapolca jó hírét.
Hanzmann László és Bakler Zoltán egy-egy emléklapot és egy-egy üveg bort vesz át Dobó
Zoltán polgármestertől.
2

A csapat tagjai, Farkas Adrián, Kiss Ákos, Molnár Áron és Varga Csaba, egy-egy emléklapot
vesznek át Dobó Zoltán polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: A város 100%-os tulajdonában lévő Városgazdálkodási
Kft-nél az ügyvezető igazgató személyében változás történt, Gebhardt Gyula korábbi
igazgató nyugdíjba vonult. Szeretné megragadni az alkalmat és megköszönni a város
érdekében sok éven át kifejtett munkáját. Köszöni, hogy az évtizedek során
felhalmozott tudását és tapasztalatait itt kamatoztatta.
Gebhardt Gyula emléklapot, jubileumi emlékérmet és egy üveg bort veszt át Dobó Zoltán
polgármestertől.
Dobó Zoltán polgármester: E szép és megható pillanatok után elkezdik a testületi
munkát. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 fő jelenlétével határozatképes, az
ülést megnyitja. Bakos György, Koppányi Ferenc, Marton József és Sólyom Károly
képviselők előre jelezték távolmaradásukat. Kéri, a bizottsági elnökök távollétében a
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság álláspontját Császár László, a Humán
Bizottság álláspontját Dr. Décsey Sándor képviselő ismertesse.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással javasolja elfogadni,
hogy „A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014.
(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést 1. napirendi
pontként, „A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város
közbiztonságának
helyzetéről”
című
előterjesztést
rendőrkapitány
úr
megérkezésekor tárgyalják. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
81/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
azzal a módosítással tárgyalja, hogy „A települési hulladékkal
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.)
önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést 1.
napirendi pontként, „A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója
Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről” című előterjesztést
rendőrkapitány úr megérkezésekor tárgyalja.
NAPIREND
1) A
települési
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról szóló 10/2014. (IX.29.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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2) A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város
közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
5) A 0400/7 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven
jelölt helyszínen 844 m2-es területrész forgalomképessé
minősítése és értékesítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
6) Pályázatok benyújtása, kötelezettségvállalások biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
7) Döntés nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Beszámoló
az
önkormányzati
tulajdonú,
illetve
részesedésű
gazdasági
társaságok
2015.
évi
gazdálkodásáról, valamint a 2016. évre vonatkozó üzleti
tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) A Tapolcai Média Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása,
illetve pótbefizetés teljesítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) A helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
11) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba
átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
12) Tájékoztató
az
Önkormányzat
alapítványok működéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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által

létrehozott

13) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc
Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Állatmenhely

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014.
(IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A rendelet módosítását a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény változásai indokolják.
Köszönti Ficsor Elzát, az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját.
Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni?
Ficsor Elza NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Köszönti a
jelenlévőket. A hulladékról szóló törvény változásait kötelező átvezetni a helyi
rendeletekben. Jegyző asszonnyal és aljegyző asszonnyal egyeztetve készült el a
rendelet tervezet, lényegét tekintve a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő Zrt. által ellátott feladatok átültetése és megjelentetése helyi szinten.
Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a lakosság a jövőben az új holdingtól fogja a
számlát kapni és ő végzi a díjbeszedést is egyéb hulladékgazdálkodási koordinációs
feladatai ellátása mellett.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a kiegészítést. Felkéri az előterjesztést tárgyaló
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan 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 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
13/2016. (VI.20.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014.
(IX.29.) önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet elfogadja és azt 13/2016. (VI.20.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Dobó Zoltán polgármester: Megérkezett Rausz István rendőrkapitány úr kollégáival,
ezért kéri, következő napirendi pontként a beszámolót tárgyalja a Képviselő-testület.
2) A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának
helyzetéről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Rausz István rendőrkapitány urat, valamint
kollégáit. Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóval kapcsolatban?
Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: Köszöni a soron kívüliséget.
Bemutatja elöljáróját, Pogány Péter rendőrfőkapitány-helyettest, valamint
kolléganőjét.
Tisztelt Képviselő-testület, meghívott vendégek, Tapolca Város lakossága! Az elmúlt
évre vonatkozóan elkészítette a rendőrség beszámolóját. A beszámoló elég részletes,
ennek ellenére szeretne néhány szót szólni annak érdekében, hogy a televízión
keresztül a lakosság is értesüljön a rendőrség munkájáról, az elért eredményekről.
Tapolca város közbiztonsága jelen időszakban kiegyensúlyozott és szélsőségektől
mentes jellemzőkkel írható le. Persze a jogsértések nem szűntek meg, mindig van
olyan helyi probléma, amit meg kell oldani, ugyanakkor a város mentes az olyan
jellegű jogsértésektől, ami sorozatjellegűnek vagy állandó jellegűnek nevezhető. 2015.
és 2016. évben is több olyan jogsértésről tud beszámolni, ami több megyén keresztül
zajlott és itt ért véget. Itt fogták el az elkövetőt, itt vonták eljárás alá, ezzel is segítve
az ország más területén lévő rendőröket. Azon túl, hogy a bűncselekmények
csökkenjenek, sok munkát fektettek abba, hogy a nyomozás eredményességi mutatói
emelkedjenek, ezáltal kevesebb jogsértés és eredményesebb felderítés jellemezte a
kapitányságot. Attól függetlenül, hogy stabillá vált a közbiztonság az elmúlt évek
során, vannak olyan helyzetek, amik megfontolásra érdemesek, nemcsak a képviselő-
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testület, hanem a lakosság részéről is. Néhány ember a rendőrséggel szembeni
személyes problémáját, ellentétét úgy kívánja kifejezni, hogy szinte valamennyi
fórumon megjelenik, és eljuttatja az ország valamennyi rendőrségi elöljáró szervéhez
a vélt vagy valós problémáit, azért mert valamikor, valamilyen sérelem érte a
rendőrség részéről. Ez rossz hírét viszi a tapolcai rendőrségnek. Nagyon sok munkát
fektetnek abba, hogy az igazukat megvédjék. Bejelentések alapján bizottságok
érkeztek, akik kivizsgálták ezeket az ügyeket. Ez a tevékenység egy vagy két
emberhez köthető a városban. Amikor az ellenőrzések befejeződtek és rájuk nézve
pozitív megállapításokkal zárultak, úgy döntöttek, ellenlépéseket tesznek. Ezekkel az
emberekkel szemben, akik nemcsak Tapolca Város közbiztonságát veszélyeztetik,
hanem magát a rendőrséget is valamilyen szinten ledegradálják, eljárást fognak
indítani. Mindezt azért mondta el, hogy világossá váljon, mi zajlik a háttérben azon
túl, hogy végzik mindennapi feladataikat. Köszöni az önkormányzatnak, a
polgárőrségnek és a lakosságnak is azt az együttműködést, amit nyújtottak. Ígéri, a
támogatástól függetlenül, hogy a rendőrkapitányság azon rendezvényeket, melyek a
várost, a köz- és közlekedésbiztonságot érintik, továbbra is biztosítani fogja. Nagy
nyilvánosság előtt kijelenti, nem fogják hagyni, hogy növekedjenek a jogsértések,
nem tűrik el a közlekedés biztonsága terén az engedményeket, a jogsértésekkel
kapcsolatos fellépést nagyon komolyan veszik a jövőben is. Úgy gondolja, a 2016. évi
beszámolóban szintén arról tudja tájékoztatni a város lakosságát, a képviselőtestületet, hogy a jogsértések, közlekedési balesetek továbbra is csökkenő tendenciát
mutatnak. Kollégáival egyetemben ismeri a várost, a lehetőségeket, ezért meri
kijelenteni, ezen a ponton nem fog megtorpanni a bűncselekmények számának
csökkenése és a rendőrség eredményessége sem fog a jövőben negatív irányba
változni. Tisztelettel kéri a testületet az előterjesztés elfogadására.
Dobó Zoltán polgármester: Köszöni a megyei és a városi kapitányság 2015. évi
munkáját. Elmondja, jó az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között,
gyakran egyeztet kapitány úrral, esetenként a megyei főkapitány úrral is. A
következő időszakban két lakossági fórumot is szervez a rendőrség, melynek hátterét
az önkormányzat biztosítja. Az egyik jövő héten, kedden a Móricz Zsigmond
utcában, a másik augusztus hónapban kerül megtartásra. A cél közös, a minél
élhetőbb és biztonságosabb városban való együttélés.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Császár László képviselő: A közelmúltban került elfogadásra a megyei rendőrségi
beszámoló. Szóba került a tapolcai kapitányság felújítása, ő ugyanakkor még semmi
jelét nem látja ennek. Kérdezi, hogy áll ez a dolog?
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Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: Pályázati pénzek hozzáférése
útján a tapolcai rendőrkapitányság épületének energetikai felújítását fogják
végrehajtani. Jelen pillanatban, a több szintű elbírálás után úgy gondolja, jó
pozícióban vannak. Vélhetően a nyár végére születik döntés, ami számukra pozitív
tartalmú lesz. A tervek készen állnak, ugyanakkor ősz előtt semmiképpen sem
kezdődnek meg a munkálatok.
Buzás Gyula képviselő: Kéri, lehetőség és kapacitás esetén, a keleti városrészben a
gyalogos rendőrök jelenlétének fokozását.
Nagy problémát jelentenek az említett városrészben, de a belvárosban is zajló
éjszakai „autóversenyzések”. Erről szeretne bővebb tájékoztatást hallani. Mit tud
tenni ellene a rendőrség?
Rausz István Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője: A keleti városrész gyalogos
szolgálattal való lefedése továbbra is kiemelt feladat, csakúgy, mint a belvárosé, a
nyugati városrészé, s minden egyéb területé. Ugyanakkor azt tudni kell, a szolgálati
formák, melyek jelen pillanatban rendelkezésükre állnak, létszámfüggőek és
időszakhoz kötöttek. Nem minden területre lesz ezután sem gyalogos járőr, de kéri,
legyenek türelemmel, a kérést átvizsgálják, s lehetőségeikhez mérten fokozni fogják
az említett területen.
Az „autóversenyzés”, a gyorshajtás a közlekedés biztonságát negatívan befolyásoló
személyek kiszűrése folyamatban van. Több ilyen személlyel intézkedtek, forgalmi
engedélyeket vettek el. A belvárosban kezdték az intézkedések sorát, abból
kiindulva, ha nincs akkora gond a közterületi bűncselekményekkel, ezzel kell
komolyabban foglalkozni. Fel kellett vállalni, hogy a belvárosban száguldozó, ez azt
jelenti, hogy a 40-50 km/h-t meghaladó gépjárművezetőket ki kell vonni a
forgalomból. A velük szembeni intézkedések már nem toleránsak, nem állampolgár
barátiak, egyszerűen arra szolgálnak, hogy megszűnjenek azok a problémák, melyek
szörnyű hanghatásaik miatt, valamint közlekedésbiztonsági szempontból problémát
okoznak a lakosságnak. Nagy nyilvánosság előtt bejelenti, hogy a tisztességes és
kevésbé tisztességes gépjárművezetők egyaránt készüljenek fel arra, hogy bár
korlátozás és alacsony sebességhatár van bevezetve a főutcán, ettől függetlenül,
elveiket kicsit félretéve, mérni fogják az itt közlekedő gépjárművek sebességét. Ez azt
eredményezheti, hogy minimális sebességtúllépés is szankciót von maga után. E
lépésre állampolgári kérésre, az önkormányzattal történt egyeztetés alapján kerül
sor, ezért kéri, mindenki szíveskedjen odafigyelni a sebességhatárok betartására.
Mindez a péntek, szombat esténként azzal szórakozó emberek kiszűrésére irányul,
akik forgalomkorlátozó szigettől-szigetig felgyorsítsanak akár 70-80-90-100 km/h-ra,
s ezzel zavarják a belvárosban élők nyugalmát, nem beszélve ennek
közlekedésbiztonsági kihatásairól. Ugyanez fog bekövetkezni mindazon területeken,
ahol hasonló jellegű problémákat észlelnek. Eddig a nagy sebességű és nagy
forgalmat bonyolító főutakra koncentráltak, ahol a halálos és súlyos sérüléssel járó
balesetek következtek be. Most áttérnek arra, hogy a városban is valamilyen szintű
rend legyen. Konkrétan ismertek a rendőrség előtt a gépjárművek, a rendszámok, a
személyek a lakossági bejelentések alapján, akik ezt sportszerűen űzik. Kéri a
Képviselő Urakat tolmácsolják, a rendőrség nem fogja hagyni a szabálytalanságok
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elkövetését, ráadásul a bűncselekmények elkövetésének csökkenése által kapacitásuk
is van arra, hogy a közlekedésbiztonsággal sokkal erőteljesebben foglalkozzanak.
Dobó Zoltán polgármester: Egyetért az elhangzottakkal. Az egyik legirritálóbb
közúti tevékenység az, amikor a máshol érvényesülni nem tudó fiatalemberek mások
testi épségét, nyugalmát veszélyeztetve vezetik gépjárműveiket. Reméli, sikerül
közösen megoldani és megszüntetni ezt a problémát. Köszöni az együttműködést, s
további sok sikert kíván a rendőrség munkájához.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal –
egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
82/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Rendőrkapitányság
Tapolca
város
közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
szóló 2015. évi beszámolóját elfogadja.
Dobó Zoltán polgármester: Megérkezett Molnár Lajos, a kosárlabda csapatok edzője.
Köszöni a város nevében munkáját, melynek eredményeként megkapta az „Év
Testnevelője 2016.” díjat. Gratulál az elismeréshez!
Molnár Lajos emléklapot és egy üveg bort vesz át Dobó Zoltán polgármestertől.
3) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Buzás Gyula képviselő: Polgármester úr június 3. napján az Eurocell Kft.
képviselőivel, június 8. napján Puskás Andrással, a Sistrade Kft. képviselőjével
folytatott tárgyalásairól szeretne bővebb tájékoztatást kérni.
Dobó Zoltán polgármester: Az Eurocell Kft. a habüveg kapcsán vált ismertté
mindenki előtt. A város vezetése kérte a partnereket, egy találkozó keretében
beszéljék meg, mi történt a projekttel. A korábbi tervek alapján ők hozták volna a
gyártási technológiát, Tapolca biztosította volna ehhez a helyszínt, s közösen
pályázva építették volna fel a habüveg üzemet. Ezt már Császár László
polgármestersége idején elkezdte tárgyalni a képviselő-testület. A partnerektől
semmiféle jelzés nem érkezett, utólag kiderült, Sümegen valósítják meg az imént
felvázolt tevékenységet. Az önkormányzat által kezdeményezett tárgyalás harmadik
nekifutásra sikerült. A magyarázatuk úgy hangzott, az önkormányzat részvételével
nem tudják megvalósítani a habüveg üzemet, ehhez olyan befektetőt kellett
keresniük, akinek 1 milliárd forintos árbevétele van és más egyéb paraméterekben
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kedvezőbb helyzetben van, mint az önkormányzat. Azt továbbra sem érti, miért
tartották mindezt titokban, miért nem fordultak az önkormányzathoz. Számtalan
kérdést feltettek, melynek egy részére érkezett válasz, másik részére csak feltételezett
választ kaptak. Úgy váltak el egymástól, hogy ők még számítanak Tapolcára.
Lévai József alpolgármester: Úgy gondolja a taggyűlés keretében sikerült tisztázni
azokat a kérdéseket, amelyek az elmúlt évek alatt felhalmozódtak, s amelyekre eddig
nem érkezett válasz. Kiemelné, úgy váltak el egymástól, hogy az üzleti
kapcsolataikat tisztességesen befejezték, hiszen a céges beszámolóból kitűnik, hogy
korábbi testületi döntést végrehajtva az önkormányzat eladta üzletrészét, mely
kifizetésre is került, ezáltal kiváltak a cégből. Továbbra is számítanak Tapolcára, mint
esetleges befektetési helyszínre. Polgármester úrral együtt biztosították őket arról,
hogy a korábban számukra kijelölt terület továbbra is szabad, várja a befektetőt.
Bármilyen változás ezzel kapcsolatban bekövetkezik, kölcsönösen értesítik egymást.
Különösebb reményeket nem fűzve hozzá, de a lehetőséget nem elvetve váltak el
egymástól.
Vajda Attila képviselő: Jelen volt az említett tárgyaláson, ezért kiegészítésként
hozzáteszi, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, az új partnerei kifejezett kérése
volt, hogy ne Tapolcán, hanem Sümegen valósuljon meg ez a beruházás. Számára ez
érthetetlen.
Dobó Zoltán polgármester: Buzás Gyula képviselő úr másik kérdésére válaszolva,
Puskás Andrással, a Sistrade Kft. képviselőjével folytatott megbeszélés lényegében
egy bemutatkozó jellegű találkozás volt. A Sistrade Kft. újította meg néhány évvel
korábban a város közvilágítását, az akkor hagyományosnak mondható
világítótesteket leszerelte és LED technológiás lámpatesteket szerelt fel helyette.
Arról érdeklődtek, mennyire elégedett a város lakossága az újfajta világítással, mik a
tapasztalatok. Néhány szóban összefoglalta saját tapasztalatait, miszerint közvetlenül
a lámpatestek alatt megfelelő a fény mennyisége, a szórt fény azonban rendkívüli
mértékben hiányzik a városból. Sokszor parkolókban és olyan helyeken, ahol eddig a
szórt fény hatására sokkal könnyebben közlekedtek sötétedés után, most
komolyabban oda kell figyelni, mert kevesebb a fény. Nyilvánvalóan a város ezzel
energia megtakarítást ért el, ezzel párhuzamosan azonban egyfajta komfortérzet
csökkenés következett be azokon a helyeken, ahol eddig a szórt fényt alkalmazták
világításként. Ígérték, hogy folyamatosan fejlődik a LED technológia és próbálnak
segítséget nyújtani.
dr. Décsey Sándor képviselő: Lévai József alpolgármester április 27. napján a Repülő
Egyesület közgyűlésén vett részt. Ezzel kapcsolatban szeretné kérdezni, van-e
információ a reptér engedélyeztetése tárgyában? Lehet-e tudni, mikor fog üzemelni a
repülőtér?
Lévai József alpolgármester: Tavalyi döntésnek megfelelően az önkormányzat a
Repülő Egyesület tagjává vált, így minden közgyűlésre meghívót kap. A téma az
egyesület alapokmányainak módosítása volt, természetesen szó esett a repülőtér
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engedélyeztetési eljárásáról is. Az anyagi hozzájárulás okán lehetővé vált a szükséges
környezetvédelmi tanulmányok elkészítése, melyek február végére elkészültek, az
önkormányzat is kapott egy példányt. Az illetékes hatósághoz benyújtásra kerültek.
A múlt héten zárult le egy hiánypótlás, nyár végére várják a remélhetőleg pozitív
választ.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
83/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
84/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
143/2015. (IX.18.) számú határozatát visszavonja.

a

4) Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Mint minden évben, idén is elfogadta a képviselőtestület az éves költségvetését, azonban év közben adódnak változások, s ezeket
szükséges átvezetni a rendeleten. Pl. érkeztek állami támogatások, bevételek, így vis
maior támogatás, 21.263 eFt, történt közérdekű kötelezettségvállalásra felajánlás,
nem tervezett kiadások is keletkeztek, melyeket az előterjesztés részletesen felsorol.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással nem javasolja elfogadásra a
képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal és 1 tartózkodással 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 7 igen szavazattal
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
14/2016. (VI.20.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
Város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
14/2016. (VI.20.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
5) A 0400/7 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 844
m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Takács József felkereste az önkormányzatot, hogy a
szóban forgó 0400/7 hrsz-ú, kivett közút megnevezésű területet szeretné
megvásárolni, bővítés céljából. A környező területek mind Takács úr tulajdonát
képezik. A területet ehhez szükséges forgalomképessé minősíteni, azt követően
kerülhet sor értékbecslésre és a terület értékesítésére.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat 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
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
85/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca,
0400/7 helyrajzi számon nyilvántartott 844 m² alapterületű
művelés alól kivett „közút” megnevezésű ingatlant
forgalomképes vagyonná minősíti át.
Határidő:
Felelős:
86/2016. (VI.17.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca,
0400/7 helyrajzi számon nyilvántartott 844 m² alapterületű
forgalomképessé nyilvánított ingatlant értékesíti.
Határidő:
Felelős:
15/2016. (VI.20.)

azonnal
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 15/2016. (VI.20.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
6) Pályázatok benyújtása, kötelezettségvállalások biztosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. A célok a következők: tízezer fő
lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző intézmény
infrastrukturális fejlesztése, felújítása; 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó
óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó
fejlesztése, felújítása; egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása;
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közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása; óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása, belterületi utak, járdák, hidak felújítása. A pályázatokhoz az
önkormányzatnak önerőt kell biztosítania, melynek összegeit az előterjesztés
tartalmazza.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
87/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont b) pontja szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Tapolca
Városi Sporttelep infrastrukturális fejlesztése a mindennapos
testnevelés feltételeinek biztosítása érdekében” címmel,
legfeljebb bruttó 20.000.000,- Ft, azaz Húsz-millió forint
beruházási összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 5.000.000,- Ft,
azaz Ötmillió forint összegben Tapolca Város 2016. évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával
kapcsolatos
egyes
szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. sz.
melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű
előirányzat terhére biztosítja.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az
14

eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, feladat-ellátási
helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói
jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból
adódóan változik az intézmény fenntartója. A támogatással
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától
számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést
műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél
szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
engedélyével történhet.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:
88/2016. (VI.17.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pontja szerinti
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
felhívásra Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be
„Tapolca Nagyköz utcai szervizút felújítása” címmel, legfeljebb
bruttó
18.455.246,Ft,
azaz
Tizennyolcmilliónégyszázötvenötezer-kétszáznegyvenhat
forint
beruházási
összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb bruttó 4.613.812,- Ft,
azaz Négymillió-hatszáztizenháromezer-nyolcszáztizenkét forint
összegben Tapolca Város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016.
(II.22.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1.2 Jogcím,
Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű előirányzat terhére
biztosítja.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást a beruházás megvalósításától számított 10 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó
hatályos jogszabályok betartásával – hasznosítja, feladat-ellátási
helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói
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jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból
adódóan változik az intézmény fenntartója. A támogatással
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától
számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést
műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból
származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél
szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
engedélyével történhet.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
Felelős:
89/2016. (VI.17.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” (TOP5.1.2-15) pályázati felhívásra Tapolca Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be Ajka Város Önkormányzatával, mint
projektgazdával konzorciumi partnerségben „Foglalkoztatási
együttműködés kialakítása az Ajkai és a Tapolcai Járásban”
címmel, legfeljebb 600.000.000,- Ft, azaz Hatszázmillió forint
összegű támogatás elnyerésére.
A pályázat előkészítéséhez 635.000,- Ft, azaz Hatszázharmincötezer forint összeget biztosítja Tapolca Város 2016. évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával
kapcsolatos
egyes
szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. sz.
melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű
előirányzat terhére.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére, felhatalmazza a konzorciumi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
90/2016. (VI.17.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a
Nemzetgazdasági Minisztérium TOP - 7.1.1 - 16 kódszámú,
„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és
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helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához
kapcsolódva” című pályázati felhívásra létrejött „Közösen
Tapolcáért Helyi Közösség” akciócsoport (HACS) konzorciumi
formában történt létrehozásával, ebben alapító tagként vesz
részt.
A HACS adminisztratív feladatait ellátó Tapolcai Városszépítő
Egyesület (8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2., képviseli Benács
Lajos elnök) részére Együttműködési Megállapodás keretében
biztosítja a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HKFS)
elkészítéséhez és a pályázat előkészítéséhez szükséges 4.500.000,Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint összeget Tapolca Város
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. sz.
melléklet, 1.2 Jogcím, Céltartalék, pályázati tartalék elnevezésű
előirányzat terhére.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére, felhatalmazza az Együttműködési Megállapodás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

7) Döntés nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat minden évben támogatja a szociálisan
rászoruló gyermekek nyári étkeztetését. Ezt idén is tervezi, ehhez szükséges a
képviselő-testület pozitív döntése.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot
egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 5 igen
szavazattal egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Lévai József alpolgármester: Ez egy kiegészítő forrás biztosítása ahhoz a
kormányzati elképzeléshez, hogy nyáron is biztosítsa az önkormányzat az étkeztetést
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az arra rászorulóknak. Pozitív döntés esetén, szélesebb kör számára biztosítható a
szolgáltatás.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
91/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016.
június 20. és 2016. augusztus 31. közötti időszakban 53
munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, de hátrányos, illetve halmozottan
hátrányos helyzetűnek nem minősülő, tapolcai állandó
lakóhelyű gyermekek részére napi egyszeri meleg ebédet
biztosít.
Az ellátottak napi maximális létszámát 40 főben határozza meg.
A nyári gyermekétkeztetés anyagi fedezetét 1.060.000,- Ft
keretösszeg erejéig Tapolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016.
(II. 22.) önkormányzati rendelete 13. melléklet G pont
„Szociálpolitikai ellátások” jogcímének terhére biztosítja.
Felhatalmazza
a
polgármestert
az
ingyenes
nyári
gyermekétkeztetés
lebonyolításával
járó
feladatok
végrehajtására, és a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató
Kft-vel a szerződés megkötésére 1.060.000,- Ft keretösszeg
erejéig.
Határidő:
Felelős:

2016. június 15.
polgármester

8) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági
társaságok 2015. évi gazdálkodásáról, valamint a 2016. évre vonatkozó üzleti
tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat tulajdonában álló társaságok minden
évben beszámolnak a képviselő-testületnek az előző év gazdálkodásáról. Fontos,
hogy milyen minőségben és hogyan végzik a szolgáltatást, hogy a törvényeknek
megfelelően működjenek, a lehető legközelebb kerüljenek a tervezett pénzügyi
eredményhez.
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Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot azzal a
módosítással, hogy a Képviselő-testület kérje fel Tapolca Város Polgármesterét, hogy
a Hunguest Hotels Zrt-nél az osztalék felosztásával kapcsolatos intézkedéseket
megtegye, 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Ughy Jenőné jegyző: Bizottsági ülésen kiderült, az előterjesztésbe két elütési hiba
csúszott, ennek korrigálása természetesen megtörtént.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
92/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 2015. évi
tevékenységéről, valamint a 2016. évi üzleti terveikről szóló
beszámolót megismerte és azzal a módosítással, hogy Tapolca
Város Polgármestere a Hunguest Hotels Zrt-nél az osztalék
felosztásával kapcsolatos intézkedéseket megteszi, elfogadja.
9) A Tapolcai Média Kft. jegyzett tőkéjének leszállítása, illetve pótbefizetés
teljesítése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Kéri Lévai József alpolgármester urat, néhány
mondatban foglalja össze a Média Kft. helyzetét.
Lévai József alpolgármester: Az előbb tárgyalt és elfogadott beszámoló anyagából is
kitűnt, hogy a Média Kft. gazdálkodását továbbra sem sikerült stabilizálni. Bár
kisebb mértékben, de tovább folyt a vagyonvesztése, aminek következményeként a
vonatkozó jogszabályok kötelezettséget írnak elő az önkormányzat, mint tulajdonos
számára. A cég jelenlegi jegyzett tőkéje 4,8 millió Ft, saját tőkéje 294.000,- Ft, tehát az
elmúlt két évben tartósan a jegyzett tőke alá esett a cég saját tőkéje, ezért szükséges
intézkedést tenni a tőkepótlásra. Annak érdekében, hogy a tőkepótlásra fordítandó
forrás mértéke kisebb legyen, arra tenne javaslatot, élve a törvény adta lehetőséggel,
hogy a testület 3 millió Ft-ra szállítsa le a kft. jegyzett tőkéjét. Ez a jogszabály által
meghatározott minimális tőke, amellyel egy kft-t működtetni lehet. Ezt követően
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tegyen intézkedést a testület a tőkepótlásra, ez 2,7 millió Ft forrás biztosítását jelenti a
cég számára. Jogosan felvetődik a kérdés, hogy mi lesz ezután. Az alapítói gyűlés
keretében egy módosított üzleti tervet tekintettek át a cég vezetésével. Ez az
átdolgozott üzleti terv minimális nyereséggel számol erre a gazdasági évre
vonatkozóan. Abban is megállapodtak a cég vezetésével, hogy havonta áttekintik a
cég pillanatnyi gazdasági helyzetét, hogy szükség esetén időben be lehessen
avatkozni. Az, hogy a cég stabilan tudjon működni, bevételekre van szükség. Ezzel
kapcsolatban is fogadtak el javaslatokat. Bíznak abban, hogy az év hátralévő
részében megnyíló pályázatokhoz kapcsolódó marketing tevékenység, melybe
szeretnék bevonni a céget, kellő plusz bevételt biztosít a cég számára, egy minimális
nyereség elérésére. Felvetődik a kérdés sokszor és sokakban, hogy szükség van-e
erre? A nyilvánosság biztosításának nagyon fontos eszköze a média, a visszajelzések
alapján közmegelégedésre tart számot. Több cikluson keresztül ível ennek a
kérdésnek a megoldása. Reméli a törekvés, amit ebbe fektetnek, előbb-utóbb
meghozza gyümölcsét, s sikerül a cég gazdálkodását stabilizálni.
Ezúton köszöni valamennyi önkormányzati tulajdonú cég dolgozóinak munkáját,
mellyel biztosították, hogy a cégek az elmúlt gazdálkodási évben is sikeres
tevékenységet folytattak, nyereséggel zárták a gazdálkodási évet. Alapvetően nem
nyereségorientált cégekről van szó, de tulajdonosként fontos, hogy ezek a cégek
annyi nyereséget tudjanak produkálni, mely biztosítja eszközeik pótlását, illetve a
szükséges fejlesztési forrásokat.
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Császár László képviselő: Gazdasági Bizottság ülésén sok kérdést tett fel, néhányra
kapott is választ. Kérésére megkapták a cég főkönyvi kivonatát. Lévai alpolgármester
úr bizottsági ülésen elmondta, teljes mértékben egyetért az általa felvetett dolgokkal.
Az elmúlt évben, emlékei szerint, kétszer vagy háromszor foglalkoztak a kft.
ügyeivel. Ő minden alkalommal elmondta, gond van a működést illetően az
előterjesztett anyagok alapján. Az év végi beszámolóban igazolódott, hogy
gyakorlatilag az a pénzügyi egyensúly nem volt tartható, amit tervként
előterjesztettek. Előttük van a 2016. évi pénzügyi terv, amely valószínűleg az előző
év adataira épül, s melyben a tervezett önkormányzati bevétel jóval nagyobb, mint a
korábbi időszakban, s reklámbevétel szerepel még nettó 7,2 millió Ft
nagyságrendben. Ez a tavalyi évben is 7,1 millió Ft volt. Már most látszik az 5 havi
főkönyvi kivonatból, hogy jelentősen elmarad a tervezettől a kft. bevétele. Az
önkormányzati bevétel időarányosan nagyságrendileg adott, hiszen azt havi szinten
átutalja az önkormányzat, az öt havi reklámbevétele 1,6 millió Ft, ezt időarányosan
leosztva kb. a felét produkálta a tervezettnek, jelentős elmaradás látható. A jelenlegi
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nyers eredménye, hiszen ebben sok minden nincsen még könyvelve, 500 ezer Ft-ot
mutat, ebből látszik, likvid helyzete nem sokat javult, hiszen minimális
készpénzállománnyal rendelkezik. A kft. működésével kapcsolatban el kell dönteni,
hogy ezt a jellegű médiaszolgáltatást lehet-e ennyi pénzből produkálni, vagy sem,
illetve szükség van-e ilyen nagyságrendre. Tehát vagy a rendelkezésre álló
forrásokhoz kell igazítani a működést, vagy a szerteágazóbb működéshez több
forrást szükséges biztosítani. A saját bevételeit kellene növelnie, ami látszik nem
egyszerű dolog. Továbbra is aggályos számára, hogy a kérdés az ősz folyamán
ismételten nem kerül-e megint napirendre. Döntenie kell az önkormányzatnak, hogy
milyen nagyságrendű kft. működését tudja, illetve akarja felvállalni.
Dobó Zoltán polgármester: Egyetért képviselő társával. Az látható, sok éve húzódik
a kft. kérdésének ügye. Az tény, óriási szükség van a kft. szolgáltatására. Sőt azzal,
hogy a cég az elmúlt időszakhoz képest bővített szolgáltatást nyújt, jóval erősebben
megélénkült a város közélete. A heti megjelenésű újságra a visszajelzések alapján
szükség van, de egyetért azzal, az erőkhöz mérten kell meghatározni a feladatokat.
Bízik abban, ez évben sikerül levonni a következtetéseket és ezáltal biztosítani a
nyugodt és hosszú távú működést a kft. részére.
Császár László képviselő: A főkönyvi kivonattal kapcsolatban kérdezi, vannak
esetleg olyan folyamatban lévő ügyek, amelyek javíthatják a képet?
Szijártó János Tapolca Média Kft. ügyvezető igazgatója: Vannak tételek, amelyek
javíthatják, de jelentős mértékben nem. Amit Polgármester Úr és Képviselő Úr
elmondtak, csak megerősíteni tudja, s gyakorlatilag egyetért vele.
Dobó Zoltán polgármester: Reklámbevételei a tavalyi évben 7, 1 millió Ft-ot hoztak,
mely az elmúlt évekhez képest óriási mértékű bevétel növekedés, köszönhető ez
annak is, hogy tavaly két választást is lebonyolított a város, így idén nem biztos,
hogy tartható lesz a tavalyi évben megfogalmazott cél. Tudja, a kft dolgozói
elkövetnek mindent a siker érdekében, s bízik abban, hogy megtalálják a közös
megoldást.
Lévai József alpolgármester: Az adatokból látható, 2014. évről jelentős
adósságállományt örökölt a cég, amit a tavalyi évben sikerült kifizetni. Az idei évben
is volt áthúzódott adósságállománya, de ez a korábbi évek tartozási állományának
kb. egyharmada. Ha ezt összeveti azzal, hogy egyébként a veszteség mértéke is
csökkent, ebben lát pozitívumot. Az tény, a tavalyi évben a pályázatokhoz
kapcsolódó marketingtevékenységből jelentős bevétele származott a cégnek. Az év
elején látható volt, erre idén már nem lehet számítani, hiszen az uniós pályázatok
kifutottak. Ugyanakkor elindulhat a Norvég alap pályázat, ami megint hirdetési
bevételekhez juttathatja a céget. Az alapítói ülésen elhangzott, van számtalan feladat,
amellyel az önkormányzat megbízhatja a céget, ezáltal növelve bevételei mértékét.
Alapvetően ez vezérelte az önkormányzatot, amikor a nyomtatott sajtót a korábbi
havi egy megjelenés helyett heti megjelenésre változtatta. Előrelátható volt, hogy
kiadási oldalon emelkednek a költségek, így azonban olyan feladatokat is el tud látni
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a média, mely a lakosság szélesebb körű tájékoztatását biztosítják. A cél az volt, ne
csak a város politikusairól, a város vezetéséről szóljon az újság, hanem a hétköznapi
ember saját magát is viszontláthassa benne. Ez a visszajelzések alapján sikerült is.
Megjelent egy új tartalom is, mégpedig az online felület, ami a nyomtatotthoz képest
jelentős tartalmi bővülést jelent. Tény, hogy csak egy bizonyos réteg olvassa az online
felületet, de a mutatószámok azt mutatják, egyre nagyobb a számuk. A problémát
közösen kell megoldani. A Média Kft. az összes gazdasági társaság közül az, amely
leginkább a politikusi érdeklődés célkeresztjében van, minden másra kevesebb
figyelem irányul. Őszintén szólva, a forrásokat nem megfelelő mértékben
biztosították egy olyan célhoz, mely a nyilvánosság biztosításának legfontosabb
eszköze.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatokat szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
93/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete egyetért a
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai
Média Kft.) jelenlegi 4.800.000,- Ft, azaz Négymilliónyolcszázezer Forint jegyzett tőkéjének 3.000.000,- Ft-ra, azaz
Hárommillió Forintra történő leszállításával.
Felhatalmazza a polgármestert a Kft. alapító okiratának
módosítására.
Határidő:
Felelős:
94/2016. (VI.17.)

azonnal
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Tapolcai
Kommunikációs, Kulturális és Média Kft. (Tapolcai Média Kft.)
saját tőkéjét 2.706.000,- Ft, azaz Kétmillió - hétszázhatezer
Forint összegű pótbefizetéssel kiegészíti 3.000.000,- Ft-ra, azaz
Hárommillió Forintra Tapolca város 2016. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016.
(II. 22.) önkormányzati rendelet Tartalékok/Általános tartalék
előirányzata terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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95/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete felhívja az
ügyvezető igazgató figyelmét a felelősségteljes gazdálkodásra.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

10) A helyi közösségi közlekedés 2016. évi támogatásához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A helyi közösségi közlekedés biztosítása a városnak nem
kevés pénzébe kerül, melyhez pályázati forrásokat kíván és szokott igénybe venni.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal 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 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
96/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt, „A települési
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása”
című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
A pályázat alapján igényelhető – a helyi közlekedés
működtetésének,
folyamatos
üzemeltetésének
és
eszközfenntartási
ráfordításainak
finanszírozására
felhasználható
– támogatás igényléséhez az alábbi
nyilatkozatokat teszi:
1. Tapolca Város Önkormányzata a helyi személyszállítási
közszolgáltatást az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft23

vel kötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően 2016.
január 1-jétől december 31-ig folyamatosan fenntartja.
2. Tapolca Város Önkormányzata a helyi közlekedés
működtetéséhez
(folyamatos
üzemeltetéséhez
és
eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a
2015. évre vonatkozóan a Közszolgáltató MB Balaton
Szállítási és Szolgáltató Kft. részére 12.000.000 Ft, azaz
Tizenkettőmillió forint összegű, saját forrásból származó,
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
mely nem tartozik az ÁFA hatálya alá.
3. Tapolca Város Önkormányzata pályázati eljárás útján kötötte
meg az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft-vel a
közszolgáltatási szerződést.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

11) 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.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal 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 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
97/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca
1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9 helyrajzi számú
ingatlanokat érintő, Tapolca Város Önkormányzata és a
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Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között 2012. június
04. és 2012. június 12. napján létrejött G-2/000573-32/2012.
végleges megállapodás (3.) pontjában és a G-2/000573-39/2012.
végleges
megállapodás
(5.)
pontjában
megállapított
kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja.
• A Tapolca 1973/1 helyrajzi számú közút megnevezésű
földrészlet, természetben a 7319 útszámon található ingatlan
használati
célja
megegyezik
a
megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
• A Tapolca 1614/2 helyrajzi számú közút megnevezésű
földrészlet, természetben a 73314 útszámon található
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
• A Tapolca 1614/7 helyrajzi számú közterület megnevezésű
földrészlet, természetben a 73314 útszámon található
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
• A Tapolca 2138/12 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű
közterület, természetben a 7301 útszámon található ingatlan
használati
célja
megegyezik
a
megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
• A Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű
ingatlan használati célja megegyezik a megállapodásban
meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat fenntartja,
az ingatlanokat el nem idegenítette, illetve azokkal semmilyen
tranzakciót végre nem hajtott.
Határidő:
Felelős:

2016. június 30.
polgármester

12) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztésben elsősorban egészségügyi
alapítványokról van szó, melyek sajnos nem váltották be a hozzájuk fűzött
reményeket. Létrehozásukkor más adózási és egyéb jogszabályok voltak érvényben,
s akkor jó választásnak tűnt ahhoz, hogy alternatív forrásokat szerezzenek az
egészségügyi szolgáltatók működésük javítására. A beszámolókból látszik, mára
változott a helyzet, panganak az alapítványok. Reméli, az egészségügyi ellátás ettől
függetlenül továbbra is rendben lesz Tapolcán.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
dr. Décsey Sándor képviselő: A Humán 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

Császár László képviselő: Fel szeretné hívni a figyelmet, az előterjesztés is
hivatkozik arra, hogy az új Ptk. alapján az alapítványokat felül kell vizsgálni, át kell
térniük az új szabályokra. A beszámolókból látszik, némelyik még egyszeres
könyvvitelt vezet. A jogszabályváltozás alapján, amelyek közhasznú alapítványok
lettek, már át kellett volna térniük a kettős könyvvitelre. Át kell tekinteni, ha nem
működnek, mert olyan minimális tevékenységet folytatnak, hogy az 1 %-ot sem
szedik be, el kellene gondolkozni a megszüntetésükön.
Dobó Zoltán polgármester: Egyetért képviselő úr által elmondottakkal.
Kezdeményezni fogja az alapítványok létjogosultságának felülvizsgálatát, s amelyik
tetszhalott állapotban van, meg kell szünteti, mert többe kerül a léte, mint amennyi
hasznot hoz.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
98/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa
létrehozott alapítványok működéséről szóló beszámolókat
elfogadja.
13) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Képviselő társainak bizottsági üléseken kiosztásra került
egy anyag, mely részletesebb tájékoztatást nyújt a menhelyen végzett
tevékenységről. Nyugodtan mondhatja az ország egyik, ha nem a legjobban működő
állatmenhelyéről van szó. Aki a számokat megnézte, megdöbbenve tapasztalhatta,
milyen állatorvosi költségek merülnek fel, az állatok bekerülésükkor ivartalanításon
esnek át a kóbor állatok számának csökkentése érdekében. Mindenkinek érdemes
lenne legalább egyszer ellátogatni ide, tanulságos, esetenként megrázó. Többször
végzett önkéntes munkát a menhelyen, s azt minden alkalommal tapasztalta, boldog
állatok tucatjai élnek ott. A kóbor állatok és az újonnan befogadott állatok száma az
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elmúlt 5-6 évben markánsan csökkenő tendenciát mutat, hála az állatmenhely
munkatársai állhatatos munkájának. Köszöni munkájukat!
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Buzás Gyula képviselő: Ő is járt már a menhelyen, személyes tapasztalata is van,
hisz édesapjának az állatmenhelyről fogadtak örökbe egy kutyát. Igazolni tudja,
példaértékű az ott végzett munka.
Az előterjesztéshez további észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
99/2016. (VI.17.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Assisi
Szent Ferenc” Állatmenhely Alapítvány 2015. évi beszámolóját
tudomásul veszi, Ulrike Vollner és segítőtársai munkájáért
köszönetét fejezi ki.
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Buzás Gyula képviselő: A keleti városrészben egy kft. végzi a parkfenntartást, a
fűnyírással kapcsolatos tevékenységet. Több visszajelzés érkezett, nem minőségi az
általuk végzett munka. Kérdezi, mi várható a jövőt illetően?
A keleti városrész járdafelújításával kapcsolatban kérdezi, van-e elképzelés, mikor
indulhat a munka?
Dobó Zoltán polgármester: A járdafelújítások az önkormányzat teherbíró
képességéhez mérten meg fognak történni. Bakos Gábornéval kell felvenni a
kapcsolatot a munkák ütemezését illetően.
A parkfenntartással kapcsolatban, nem ismer olyan embert a városban, aki ezzel a
munkával elégedett lenne. A cég közbeszerzés útján nyerte el a munkát, az, hogy a
közbeszerzés miért úgy lett kiírva, ahogy, a későbbiekben választ kaphatnak, az
biztos, ebben az évben markáns változást kell előidézni. Végig kell gondolni, az
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önkormányzatnak milyen lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy saját
hatáskörbe vonja a parkgondozás bizonyos részeit, s csak a számára nem
megoldható feladatokra írna ki közbeszerzési eljárást. Ezáltal a függőségét is
csökkenteni tudná az önkormányzat, hiszen teljesen más a helyzet, ha egy saját céget
kell az önkormányzatnak felkérnie pótmunkák elvégzésére, mint egy külső
vállalkozót. Nem elégedett a munkával, bízik abban, sikerül megoldást találni. Az
elmúlt két hétben a fűnyírás után a város közterületei úgy néztek ki, mint egy
elhanyagolt kaszáló.
Lévai József alpolgármester: Tájékoztatni szeretné a jelenlévőket és a televízió
képernyőjén keresztül a város lakosságát, hogy a tegnapi nap folyamán kollégáival,
Parapatics Tamással és Puskás Ákossal egy ünnepségen vettek részt, ahol dr. Szabó
László államtitkár átadott a városnak egy oklevelet, melyben Tapolcát Befektetőbarát
Településnek minősítették. A program tavaly került meghirdetésre, 59 település
jelezte részvételi szándékát, ebből 34 településnek adták át az elismerő oklevelet. Úgy
érzi, a cím elnyerése marketing szempontból jelentős eredmény, hiszen ezzel jogot
szerzett a város a befektetőbarát település elnevezés használatára különböző üzleti
kiadványokban. Ezzel a város részese lehet egy olyan adatbázisnak, amely a
külföldről Magyarországra irányuló befektetők számára nyitott, s melybe feltöltheti
saját befektetési ajánlatait. A program keretében egy tanfolyamon vettek részt
kollégáival, melyen olyan ismeretekkel gazdagodhattak, melyek a befektetőkkel való
kapcsolattartás terén segítséget nyújthatnak. Az oklevél megszerzésének feltétele volt
egy pályamunka elkészítése, mely külső szakemberek bevonásával történt. A
pályamunka a repülőtér, mint fejlesztési projekt kiajánlásával kapcsolatban készült
el. Ezt értékelve kapta meg az önkormányzat az elismerő címet.
Kozma Henrik alpolgármester: Buzás Gyula képviselő úr által elmondottakhoz
kapcsolódva a keleti városrész járdáival kapcsolatban elmondja, a keleti városrészt
érintően egy projekt elkészítésén dolgoznak kollégák külső szakértők bevonásával,
mely a Zöld Város elnevezés fogalmát hivatott kielégíteni, illetve fejlesztéseket
eszközölni ezen a területen. Bízik a pozitív elbírálásban.
dr. Décsey Sándor képviselő: Felhívja a könyvtár látogatóinak figyelmét, hogy a
jövő és az azt követő héten a könyvtár leltározás miatt zárva tart. Jogszabályi előírás
alapján a több mint 100 ezer kötetet le kell leltározni, a célból, hogy minden megvane és a helyén van-e. Ezúton kéri az olvasók szíves türelmét és megértését. Június 25.
napján Múzeumok Éjszakája a Templom-dombon, melyre sok szeretettel várják az
érdeklődőket.
Dobó Zoltán polgármester: A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné
felhívni a figyelmet. A Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében 50 év 50 kép
című kiállítás 23 tapolcai alkotó munkáiból, mely megtekinthető augusztus 31.
napjáig a TÁMK aulában, június 24. 17:00 - Tapolcai Musical Színpad évzáró műsora:
Szentivánéji álom, június 30. 17:00 - Tapolca Város Önkormányzata és a Deák Jenő
Kórház közös szervezésében Semmelweis napi ünnepség, ünnepi köszöntőt mond:
Dr. Lang Zsuzsanna főigazgató asszony.
28

Tapolcai Nyár Péntek esték a Tóparton - július 22. napjától kezdődően négy pénteken
át 20.00 órától színvonalas, szórakoztató műsorok a Vízi Színpadon, fellépnek többek
között: Molnár György és koncertzenekara (harmonika est), Stereo Swing feat Szűcs
Gabi, Ewald Rézfúvós Együttes, Márió, Új idők produkció a Kokárdák és koszorúk
produkciójával.
Augusztus 16-21. között kerül megrendezésre a Tapolcai Ünnepi napok és Borhét
programsorozat, melynek keretében: kézműves vásár, gasztro- és borutca, játékpark,
a szabadtéri színpadon színes gyermek és felnőtt programok, koncertek, extrém
sportbemutató, pörköltfőző verseny, tűzijáték várják az érdeklődőket. Fellépő
zenekarok, többek között: Hősök, Kelemen Kabátban, Bikini, Mystery Gang,
Honeybeast.
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében nyári táborok napközis
rendszerben június 20. - július 1. között - Sport- és szabadidős szünidei tábor 7-12
éves gyermekek részére, július 11-22. között focitábor a 7-10 éves fiúk részére a
Városi Sport- és Szabadidő Centrumban.
Tapolcai Szabadtéri Kondipark - Street workout pályaavató és verseny június 24.
17.00, helyszín: a Városi Sport-és Szabadidő Centrum.
Augusztusi előzetes a sportprogramok közül: augusztus 6. Dr. Papp Pál – Csermák
József Kalapácsvető Emlékverseny, augusztus 12. Grundfoci Kupa, augusztus 13-16.
Ács János sakk emlékverseny, augusztus 19. Tapolca Kupa nemzetközi ünnepi
öregfiú labdarúgó torna, augusztus 27. Amatőr Strandröplabda.
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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