TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/163-19/2016.
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Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )
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Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
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polgármester

Sólyom Károly
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Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Varga Béláné
közoktatási referens, dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási
Csoportvezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, Dénes Emil
Adócsoport vezető, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Papp
Zoltán Tamás főépítész, Parapatics Tamás pályázati referens, dr.
Iker Viktória jegyzőkönyvvezető,
Varga Tiborné Batsányi János Gimnázium és Kollégium
igazgatója, Tóth Mária KLIK Tapolcai Tankerületének igazgatója,
Boyárné Erdei Beáta, Dombóvári Katalin Tapolcai Városi
Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztálya képviseletében, Stolár
Mihály Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője, Péni
Béla Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatója, Rédli Károly Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója,
Sárközi Szaniszló Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület elnöke,
Szijártó János Tapolcai Média Kft. ügyvezető igazgatója, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai.
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Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a
képviselő-testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.
Minden képviselő-társa részére átadásra került Tapolca Város jubileumi emlékérme,
mellyel az 50 éves várossá nyilvánításra emlékeznek.
A napirend elfogadása előtt néhány eredményt szeretne ismertetni, melyekre méltán
büszke lehet a város. Aranyérmet nyert a párbajtőröző Siklósi Gergely, az SZL Bau
Balaton Vívóklub versenyzője, a Batsányi János Gimnázium végzős diákja a junior
vívók újvidéki Európa-bajnokságán egyéniben március 6-án. A sikersorozat tovább
folytatódott, hiszen március 8-án aranyérmet nyert a magyar férfi párbajtőr-csapat
tagjaként is Gergő a junior vívók újvidéki Európa-bajnokságán. Büszkén gratulál
Gergőnek, aki nemcsak klubjának, de gimnáziumának és Tapolca Városának is
dicsőséget szerzett. Osztozik örömében, és további sok sikert kíván!
A Batsányi János Gimnázium tanulói: Lájer Dóra, Szabó Friderika, Tóth Eliza (10. A
osztályos diákok) 57 induló csapatból 5. helyen végeztek az Országos Középiskolai
Illemtan Csapatverseny döntőjében, Győrben, április 14-én. Felkészítő tanáruk: Dr.
Parapatics Andrea. Szeretettel gratulál!
Harmadik helyen végzett a felmenő rendszerű Ifjúsági Országos Katasztrófavédelmi
versenyen a Batsányi János Gimnázium csapata. A fiúk a megyei versenyen szerzett
első hely birtokában nemcsak iskolájukat és Tapolcát, de Veszprém megyét is
képviselték a rangos megmérettetésen. A csapat tagjai: Németh Ádám, Kalácska
Botond, Ölvegyi Roland, Szabó Gergely, felkészítőjük: Horváth András. Gratulál a
férfias helytállásért!
Szép sikert értek el a Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképző Iskola
szakács és pincér tanulói a városban rendezett 21. nemzetközi, városok közötti
gasztronómiai versenyen. Eredmények: csapatban első helyezett lett Takács Ákos és
Keringer Krisztián. A pincérek versenyét Keringer Krisztián nyerte meg, második lett
Páhi Adrián. A szakácsok versenyében második helyezett Libinyi Bence, harmadik
Takács Ákos. Gratulál a diákoknak és felkészítőiknek!
2016. április 16-án rendezték meg, "Kutass velünk, fedezd fel!" elnevezésű, az
általános iskolák, gimnáziumok és szakközépiskolák részére meghirdetett országos
baptista természettudományi verseny döntőjét Pécsen. A több mint öt hónapig tartó
megmérettetés után a döntőben a II. helyezést érték el a Tapolcai Széchenyi Iskola
diákjai. A csapattagok: Fülöp Kristóf, Tompos Fabó Noel és Molnár Patrik. Szeretettel
gratulál!
Felmenő rendszerű csecsemőgondozási verseny megyei fordulóján kettős tapolcai
siker született a héten Veszprémben. A Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézményének csapata: Keller Lilla, Takács Eszter, Gelencsér Sára első helyen
végzett. Felkészítőjük: Szabóné Takács Mária. Szintén első helyezést ért el a
középiskolák versenyében a Széchenyi István Baptista Gimnázium és Szakképző
Iskola együttese: Lendvai Tamás, Lendvai Szintia, Vecsei Violetta. Felkészítőjük:
Maurer Tamásné Eszter. Az országos versenyt június elején rendezik meg
Kaposváron, ahol a várost és a megyét is képviselik majd a fiatalok! Gratulál, és sok
sikert kíván a folytatáshoz!
A továbbiakban néhány eredményt szeretne ismertetni a Tapolcai Járdányi Pál Zene
Alapfokú Művészeti Iskola sikereiből. A XIV. Veszprém Megyei Hegedűtalálkozón
és Versenyen, Pápán, Balikó Laura, Gusztos Donát ezüst, Csongrádi Flóra és Fehér
2

Zita bronz minősítést szerzett, felkészítő tanáraik Román Iván és Tóthné Kovács
Katalin. A XV. Megyei Csincsi Ferenc Mélyrézfúvós versenyen, Balatonfüreden,
Kaszás Dominik, tenorkürttel arany nívódíj, Monostori Bálint tenorkürttel arany,
Horesta Ákos harsonán ezüst, Nachladal Bence tubán ezüst minősítést szerzett.
Felkészítő tanáruk Haga Kálmán. A XXVIII. Lantos Magda Zongoraversenyen SterkRajzó Luca ezüst minősítést szerzett. Felkészítő tanára Őri Jenő.
Szívből gratulál az elért eredményekhez, és köszönetét fejezi ki a felkészítő tanárok
részére is.
A Hevesy György kémiai verseny megyei fordulóján eredményesen szerepeltek a
Tapolcai Általános Iskola tanulói. A 7. osztályosok közül Rózsa István, Ásványi
Jázmin, Kocsor Kata, a 8. osztályosok versenyében Mátyás Dominik, a Tapolcai
Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének diákjai értek el
szép eredményeket. Felkészítő tanáruk Vargáné Horváth Gabriella. Eredményeikhez
gratulál.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Sólyom Károly képviselő előre jelezte távolmaradását. Kéri, távollétében a
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság álláspontját Császár László képviselő
ismertesse.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással javasolja elfogadni,
hogy a vegyes ügyek keretében 1. napirendi pontként „A Tapolca Városi
Sportegyesület támogatása”, 2. napirendi pontként a „Szász Márton Általános Iskola
intézmény-átszervezésének véleményezése”, 3. napirendi pontként „A Tapolcai
Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményátszervezésének
véleményezése”, 4. napirendi pontként A „Tapolca” név használata iránti kérelem
elbírálása című előterjesztéseket tárgyalják. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
57/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat
azzal a módosítással tárgyalja, hogy a vegyes ügyek keretébe
1. napirendi pontként
A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
2. napirendi pontként a
Szász Márton Általános
véleményezése

Iskola

intézmény-átszervezésének

3. napirendi pontként
A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményátszervezésének véleményezése
4. napirendi pontként
A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
című előterjesztéseket 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) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása
és
a
költségvetési
maradvány
felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendeletének és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Ughy Jenőné jegyző
5) A közterület használatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10/2012.

(V.2.)

6) Energiahatékonysági
és
ipari
konzorcionális pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

területfejlesztési

7) Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
8) Döntés rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
9) A 2015. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló
jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
10) Tájékoztató a strand felújításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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VEGYES ÜGYEK
1) A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
2) Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének
véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
3) A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
intézményátszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
4) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése,
hozzászólása kinek van.
Az előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
58/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a
költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Dobó Zoltán polgármester: Minden év február közepéig elfogadja az önkormányzat
a költségvetését, s kb. egy év múlva számba veszi annak végrehajtását, s megalkotja a
vonatkozó rendeletét.
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 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangúan
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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 10 igen szavazattal
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
8/2016. (V.2.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi
költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány
elfogadásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 8/2016.
(V.2.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
3) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének
feltételeiről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt időben
bekövetkezett jogszabályi változások mértéke indokolja új rendelet megalkotását.
Reméli, a jövőben is sikerül úgy kezelni a tapolcai ingatlanokat, hogy az a lakók és a
város érdekét, a vagyonmegmaradást egyaránt szolgálja.
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.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József 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.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
9/2016. (V.2.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek
elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet-tervezetet elfogadja
és 9/2016. (V.2.) számon önkormányzati rendeleti közé iktatja.
4) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendeletének és a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Ughy Jenőné jegyző
Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat rendkívül sok energiát és munkát
fektet a pályázatok előkészítésére, benyújtására annak érdekében, hogy a város
eredményesen tudjon szerepelni a Kormány által kiírt és támogatott pályázatokban.
Mindez fontos a város fejlődésének előmozdításához, mivel a pályázatokból közterek
megújítása, piac rendbetétele, közlekedési csomópontok kialakítása stb. valósulhat
meg. Ez óriási munkát jelent, melyet átszervezéssel igyekeznek hatékonyabbá tenni.
Ez indokolja a Pályázati Csoport létrehozását.
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.
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Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Marton József 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.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
10/2016. (V.2.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a Tapolca
Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének
módosításáról szóló rendelet–tervezetet elfogadja, és 10/2016.
(V.2.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja.
59/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési
szabályzatának módosítását 2016. május 10. hatállyal
jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

5) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A bizottsági üléseken elfogadásra került az a módosítás,
mely alapján a közterület használat díjmentessége az építési munkával kapcsolatos
állvány, építőanyag, törmelék és tüzelőanyag elhelyezése esetén 48 óra helyett 14
napra változik. Kéri képviselő-társait ennek figyelembevételével szavazzanak a
határozati javaslatról. A szóban forgó rendeletben szabályozza az önkormányzat
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többek között a közterületek használatának módját, időtartamát, anyagi
költségvonzatát. Pl. tűzifa lerakása esetén előfordulhat, hogy az illető 48 órán belül
képtelen azt a közterületről eltávolítani, neki segítség a hosszabb türelmi idő vagy
egy építkezés munkálatai is elhúzódhatnak, ahol ösztönző erőt jelenthet a
befejezéshez a 14 napos türelmi idő.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot azzal a
módosítással, mely szerint a rendelet-tervezet 1. mellékletének 9. pontjában a „48 órát
meghaladó” szövegrész helyett „14 napot meghaladó” szövegrész szerepeljen, egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Császár László képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot az elhangzott módosítással egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot az elhangzott
módosítással egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait,
előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

hogy

az

Ughy Jenőné jegyző: Amennyiben a módosítással fogadja el a testület a határozatot,
tájékoztatásként elmondja, a rendelet szövegében értelemszerűen a 9. § (2) bekezdése
a táblázatnak megfelelően módosul, tehát kikerül a 48 órát meghaladó szövegrész.
Ennek az a célja, hogy a kérelmező kössön megállapodást az első naptól, s az
tartalmazza, hogy a 14 nap mentességi idő mikor kezdődik.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
11/2016. (V.2.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület
használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendeletének
módosítására
kidolgozott
rendelet-tervezetet
azzal
a
módosítással, hogy a 9. § az alábbiak szerint módosuljon:
„(1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba, és a
hatálybalépést követő első napon hatályát veszti.

9

(2) Hatályát veszti a R. 5. § (2) bekezdés d) és e) pontjában a „48 órát
meghaladó” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a R. 1. és 2. melléklete.
(4) Hatályát veszti Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V. 30.)
önkormányzati rendeletének
a) 11. § (6) bekezdése és
b) az 5. melléklete. „
valamint az 1. melléklet 9. pontjában a „48 órát meghaladó”
szövegrész helyett „14 napot meghaladó” szövegrész szerepeljen
elfogadja és azt 11/2016. (V.2.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
6) Energiahatékonysági és ipari területfejlesztési
benyújtása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

konzorcionális

pályázat

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat tervezi a TOP-3.2.1-15 kódszámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” konstrukcióban „A Tapolcai
Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony korszerűsítése” című pályázat
benyújtását. Ennek keretében szigetelés, nyílászáró csere, színezés valósulhatna meg,
mindenki megelégedését szolgálva. A Megyei Önkormányzat és Tapolca Város
Önkormányzata együttműködési és konzorcionális megállapodást köt az
előkészítésre, benyújtásra. A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság ülésén felmerült
kérdésként, hogy a határozatnak nem kellene-e tartalmaznia, ki a konzorciumvezető.
Parapatics Tamás kolléga utánajárt a kérdésnek, s a délutáni bizottsági üléseken a
határozati javaslat azzal a pontosítással került megszavazásra, mely alapján a
pályázat Tapolca Város Önkormányzata konzorciumvezetésével kerül benyújtásra.
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.
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat a
kiegészítéssel egyhangúan elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a
kiegészítéssel egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
60/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete a Terület
és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-15
kódszámú
„Önkormányzati
épületek
energetikai
korszerűsítése” című felhívása keretében megvalósítandó „A
Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony
felújítása” című projekt Tapolca Város Önkormányzata
konzorciumvezetése által történő benyújtásával egyetért,
egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2014-2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014 (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a
támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi
Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó
dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket
megtegye.
Határidő:
Felelős:
61/2016. (IV.29.)

2016. április 30. és folyamatos
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a TOP-1.1.1-15
kódszámú
„Ipari
parkok,
iparterületek
fejlesztése”
konstrukcióban „A volt honvédségi tapolcai és lesencetomaji
ingatlanok infrastrukturális fejlesztése” című, Lesencetomaj
Község Önkormányzata konzorcium vezetésével közös
pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések megtételére, és
a „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási
kérelem benyújtására” című dokumentum aláírására, legfeljebb
bruttó 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint támogatási
összeg elnyerésére.
A benyújtáshoz szükséges szakértői támogatás költségeit
legfeljebb bruttó 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint
összeghatárig Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetés pályázati tartalék terhére biztosítja.
Határidő:
Felelős:

2016. május 31. és folyamatos
polgármester
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7) Az aknaszlatinai Szent Anna Óvoda támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Mint minden évben, idén is 1.000.000,- Ft-tal kívánja
támogatni az önkormányzat az aknaszlatinai magyar nyelvű Szent Anna Óvoda
működését. A tavalyi évben Bakos György képviselő és Lévai József alpolgármester
vitték ki az összeget, s gondoskodtak annak hasznos felhasználásáról. Mindenki előtt
ismertek az Ukrajnában uralkodó állapotok, polgárháborúk, gazdasági válság,
etnikai feszültségek, s valóban szükség van a támogatásra.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
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

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
62/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
aknaszlatinai Szent Anna Óvoda működésének támogatására
1.000.000,- azaz Egymillió Forint készpénz támogatást biztosít a
2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendeletének
Általános tartalék előirányzata terhére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester

8) Döntés rendkívüli szociális támogatás iránti pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter
pályázatot hirdetett az önkormányzatok rendkívüli települési szociális támogatására.
Sikeres pályázat esetén a települési támogatások kifizetése nem az önkormányzat
saját költségvetését terheli.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
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Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot 7 igen
szavazattal 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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
63/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy benyújtja pályázatát a belügyminiszter és
a
nemzetgazdasági
miniszter
által
meghirdetett,
a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 3. melléklet III. 1. pontja szerinti települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési
támogatása kerete terhére, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési
támogatások 2016. évi kifizetéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és a
pályázattal kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Felelős:

2016. július 15.
polgármester

9) A 2015. évi belső ellenőrzésekről
megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

készült

éves

összefoglaló

jelentés

Dobó Zoltán polgármester: A belső ellenőrzés érinti Tapolca Város Önkormányzata
és az általa irányított intézmények gazdálkodását.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottságok elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
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.
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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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
64/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi
belső ellenőrzésekről készített éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést elfogadja.
10) Tájékoztató a strand felújításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Tapolcának az elmúlt negyed évszázadban fontos
kérdése a strand, melynek egykori területén most nagymértékű beruházás zajlik, s
amelynek megvalósulása mindenki számára fontos kérdés. A régi strand helyén egy
modern létesítmény jön létre, mely a családokat, a kikapcsolódni vágyókat Tapolcán
tartja. Képviselő-társaival többször kint jártak a helyszínen. Legutóbbi alkalommal a
sajtó jelenlétében tájékoztatást adott a kivitelező, hogy tartja a határidőt. Reméli, idén
mindenki kipróbálhatja az újból megnyitott tapolcai strandot.
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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
65/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a strand
felújításáról szóló tájékoztatót elfogadja.
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VEGYES ÜGYEK
1) A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: A Magyar Kézilabda Szövetség felé a Tapolcai Városi
Sportegyesület Női kézilabda szakosztálya pályázatot nyújtott be, melynek keretében
Tárgyi
eszköz
beruházások/felújítások
címen
a
Csermák
József
Rendezvénycsarnokban két dolog fejlesztésére kerül sor: labdafogó háló, védőháló
beszerzésére és 12 db bordásfal beszerzésére és felszerelésére. A pályázat önrészét
kell biztosítani, ezért került a testület elé az előterjesztés. A TAO pályázatoknak a
társasági adóbevételek biztosítanak forrást, s a megfelelő önrész biztosítása után a
sportegyesületek eszközbeszerzése, ingatlanok felújítása stb. valósulhat meg. Kéri a
támogatást az önerő biztosításához.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a Sportegyesület elnökét, Rédli Károlyt.
Kérdezi, kíván-e kiegészítést tenni?
Rédli Károly egyesület elnöke: Ennek a felújításnak része a Bárdos Lajos Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye tornatermének felújítása. Reméli sikeres
pályázat esetén megvalósul az előterjesztésben felvázolt tulajdonosi szándék. A
szükséges önerő önkormányzat általi biztosításával, a fejlesztések megvalósulásával
pedig gyarapodhat a város vagyona. Kéri a testület támogatását.
Dobó Zoltán polgármester: Valóban, a TAO többszörösen megtérülő dolog, nem
kerül költségvetési forrásba, mert a gazdaságban megtermelődő pénzből lehet ezáltal
fejlesztéseket eszközölni. Valamint olyan fejlesztések valósulhatnak meg, melyek a
város gazdagodását szolgálják, hiszen az iskola épülete a városé, azt a város
gyermekei használják. A szükséges önerő 1.865.691,- Ft, mely nem kis összeg, de
ennek a sokszorosa térül meg értékben, arról nem is beszélve, nem mindegy, hogy a
gyermekek milyen körülmények között sportolnak, fejlődnek. A megfelelő
körülmények nagymértékben hozzájárulnak a kimagasló eredmények eléréséhez.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása,
véleménye, javaslata.
Lévai József alpolgármester: Van egy mondás, mely szerint az éremnek két oldala
van. Valóban a sikeres eredmények elérésének alapfeltétele, hogy működjenek azok
az egyesületek, melyek a TAO pénzeket igénybe tudják venni, tehát a
látványsportnak Tapolcán is működnie kell. Itt nyer értelmet az a dolog, hogy
költségvetéséből a város támogatja ezeket az egyesületeket.

15

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
66/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, a Tapolca Városi
Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2015/16. évi TAO”
elnevezésű, Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában
benyújtott pályázatához nyertes pályázat esetén a 30 %-os
önrészt,
összesen
1.865.691,Ft,
azaz
Egymilliónyolcszázhatvanötezer-hatszáz-kilencvenegy Forintot a Tapolca
város 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet Tartalékok, Pályázati tartalékok jogcím terhére
biztosítja.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

2) Szász Márton Általános Iskola intézmény-átszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Turisztikai és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József 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

Vajda Attila képviselő: A Szász Márton Általános Iskola szakmai
alapdokumentumából kikerül a sajátos nevelési igényű tanulók integrált neveléseoktatása. Kérdezi, jelenleg van-e nem sajátos nevelési igényű gyermek az iskolában, s
jelenleg hány fővel működik az általános iskola felnőtt, és normál képzése?
Stolár Mihály Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője: Integrált oktatás
nem folyik az iskolában. Sajnálatos módon az általános iskolák az alapító okiratukba
bevették ezt, ezáltal azok a gyermekek, akik kifejezetten a Szász Márton Általános
Iskolához kellene, hogy tartozzanak, a város különböző intézményeiben találhatóak.
Ezáltal a tanulólétszám nem nagy, összesen 70 tanulóval működik az iskola, ebben
középsúlyos és enyhébb fokban súlyos sérült gyermekek vannak, akiket kettes,
hármas szorzóval lehet számolni. A felnőttképzés hiánypótló képzés a térségben,
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hiszen nagyon sok tankötelezettségi kort meghaladó személy jelentkezett, hogy a
nyolc osztályról bizonyítványt szerezzen, nyilván a jogosítvány megszerzése,
Ausztriában bizonyos munkakörök betöltése érdekében. Sajnos a lemorzsolódás itt is
jelentős. Jelenleg hét olyan tanuló van, aki év végén osztályozó vizsgát tehet.
Marton József képviselő: Gyakorlati szempontból jelen pillanatban a Szász Márton
Általános Iskola csak azokat a gyermekeket iskolázhatja be, melyek az
alapdokumentumában szerepelnek; mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos,
értelmi fogyatékos?
Stolár Mihály Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője: Az előbb
elmondta, nincsen integrált oktatás, tehát nem érti a kérdést.
Marton József képviselő: A kérdést azért tette fel, hogy aztán egy újabb kérdést
tehessen fel. Hogyan látja igazgató úr az iskola további jövőjét?
Stolár Mihály Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője: Ez elsősorban
nem rajta múlik. Minden évben a testület elé kerül az iskola átszervezés,
szétszervezés kapcsán. Tudott dolog, hogy az elmúlt évben a Nemzetgazdasági
Minisztériumhoz került, a diszeli egység a Veszprémi Szakképzési Centrumhoz, az
általános iskolai rész maradt itt. Az okozhat zavart, hogy miért általános iskola a
neve. Azért, mert a felnőttképzés, mely normál általános iskolai képzés, mint mondta
egy hiánypótló képzés. A jogszabályok szerint általános iskolaként működhetnek.
Ugyanakkor sajátos nevelési igényű gyermekeket oktathatnak, kivéve a
felnőttoktatást.
Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
67/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szász Márton
Általános Iskolára (8300 Tapolca, Iskola u. 5.) vonatkozó,
intézményátszervezési kezdeményezését indokoltnak tartja.
Határidő:
Felelős:

2016. május 3.
polgármester

3) A
Tapolcai
Járdányi
Pál
Zenei
intézményátszervezésének véleményezése
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
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Alapfokú

Művészeti

Iskola

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Péni Béla igazgató urat.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Humán 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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
68/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint
fenntartó, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola (8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16.) szakmai
alapdokumentumába a Lesence Völgye Általános Iskola
lesenceistvándi telephelyét (8319 Lesenceistvánd, Nemess Imre
tér 1.) telephelyként felvegye.
Határidő:
Felelős:
69/2016. (IV.29.)

2016. május 11.
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint
fenntartó, a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola (8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 16.) szakmai
alapdokumentumába a Tatay Sándor Általános Iskolát (8258
Badacsonytomaj, Kert u. 8.) telephelyként felvegye.
Határidő:
Felelős:

2016. május 11.
polgármester

4) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Köszönti az egyesület képviseletében megjelent
vendégeket. A kérelmezők a Tapolcai Városi Sportegyesület keretében működő női
kézilabda szakosztály érdekében létrehozandó alapítvány részére szeretnék a
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Tapolca névhasználatot engedélyeztetni. Úgy gondolja, az engedély megadásával a
város csak nyer.
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi 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 11 igen szavazattal
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:
70/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul,
hogy a Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány székhelyeként az
önkormányzat tulajdonát képező 8300 Tapolca, Alkotmány u. 7.
sz. alatti ingatlant jelölje meg.
71/2016. (IV.29.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete feljogosítja a
Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítványt (8300 Tapolca,
Alkotmány u. 7., képviseli: Mikola Mária Bernadett,
tevékenységi köre: tapolcai női kézilabda fejlesztése,
támogatása) arra, hogy tevékenységi körében Tapolca város
nevét használja az alapítvány nevében mindaddig, amíg a
kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be.
A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott
változásokat Tapolca Önkormányzatának jelezni.
Dobó Zoltán polgármester: A nyilvános ülés végén néhány programra szeretné
felhívni a figyelmet. A Tamási Áron Művelődési Központ szervezésében: április 30.
9:00 – Városi Ballagás a Fő téren, május 2. 18:00 - Dr. Reisinger János
irodalomtörténész előadás-sorozata: A Biblia és Kosztolányi címmel, május 5. 18:00 Centenáriumi emlékprogramok az első világháború 100. évfordulója alkalmából,
Hangodi László történész előadása „Az én lábaim nagy földet bejártak, Romániát,
Szerbiát, Olaszországot, Oroszországot”. Május 7. 18:00 - Csárdáskirálynő – operett
három felvonásban, május 9. 18:00 – „Ablakaink” kiállítás a Veszprém Megyei
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Amatőr Képzőművész Körök munkáiból, május 29. 9:00 - Hősök Napja – koszorúzás
és megemlékezés a Régi temetőnél.
A Csermák József Rendezvénycsarnok szervezésében: április 30. – május 1. Családi
Majális a Tó-parton. A programban szerepel kézműves foglalkozás gyermekeknek,
néprajzi előadás a májusfa történetéről, koncertek több korosztálynak. Anyák napi
gyermekműsor, fellépnek többek között a Nyirettyű együttes, a Retro Voice együttes,
a Tapolcai Mazsorett és Zászlóforgató Csoport, a Tarisznyások együttes, Sajcz Gábor
és a Rock and Roll Party együttes. A rendezvény ideje alatt a Déli Városkapunál a
Horváth Vidámpark várja az szórakozni vágyókat. Május 12. napján 7.00-9.00
Bringás reggeli a Köztársaság téren, teával, péksüteménnyel várják az iskolába,
munkába kerékpárral közlekedőket. Május 23. 10.00 XIII. Oviolimpia-játékos
sportvetélkedő óvodásoknak. Május 27. péntek 18.00 Gördülj velünk! Kerékpáros,
rolleres ügyességi verseny óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, felnőtt
korosztályoknak a Tapolca-Diszel felé vezető kerékpárúton.
A rendezvényekre szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.
Minden képviselő társa megkapta az összefoglaló táblázatot az önkormányzat által
2016. évben eddig benyújtott pályázatokról. Nagyon sok előkészítő munka előzi meg
egy-egy pályázat benyújtását. Kollégái maximális teljesítményt nyújtanak, hogy a
város eredményesen szerepeljen ezeken a pályázatokon. Ezt a célt hivatott még
hatékonyabban szolgálni a létrehozandó Pályázati Csoport.
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Dr. Décsey Sándor képviselő: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum két májusi
programjára szeretné felhívni a figyelmet. Május 10. napján 17.00 órakor Hangodi
László történész előadásában a Lapidáriumi esték előadássorozat keretében Hegyesd
várának ostromáról hallhatnak előadást az érdeklődők. Május 19-én 17.00 órai
kezdettel folytatódik a Találkozások a Könyvtárban előadássorozat, ez alkalommal
Barsi Balázs atya lesz a vendég. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Kozma Henrik alpolgármester: Május 7. napján kerül sor az I. Ikarus találkozó
megrendezésére Tapolcán, a Déli városrészben. Az Ikarus gyártás során fordulópont
következett be 1966. május 7. napján, amikor saját fejlesztésű motort építettek be az
Ikarus családba. Valószínű lesz ennek folytatása, a tervek szerint kétévente kerül
megrendezésre.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 8.50 órakor bezárja.
K. m. f.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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