
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/187-45/2006.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2006.
október 27-én 10,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

Jelen vannak: Ács János polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc

Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

dr. Imre László - Jegyző, Benczik Zsolt – Önkormányzati
Irodavezető, Parapatics Tamás – Önkormányzati Főtanácsadó,
Hársfalvi József – Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodavezető,
Ihász József – Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda Építéshatósági
Csoportvezető, Szabóné Szakács Judit – Általános Igazgatási Iroda
Hatósági Csoportvezető, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi
Irodavezető, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főelőadója, Vasáros
Nikolett jegyzőkönyvvezető.

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Molnár Attila – Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Péni Béla – Járdányi Pál Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Frang Lászlóné –
Barackvirág Óvoda vezetője, Fodorné Csöglei Erika – Nevelési
Tanácsadó vezetője, Szőke Margit – Diákotthon és Kollégium
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vezetője, Vidosa Lászlóné – Batsányi Általános Iskola igazgatója,
Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója,
Keszler József – Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai.

Ács János polgármester: Köszönti a Képviselő-testület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítja, hogy 18 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Javasolja, hogy az előterjesztett napirendi pontok a meghívóban
foglaltak szerint kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a Képviselő-
testület munkáját a zárt napirendi pontok tárgyalásával kezdje meg. Javaslatát
szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

253/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a meghívótól eltérően - a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
12. § (4) bekezdés b./ pontja alapján - zárt ülés
keretben tárgyalja:

1) Közbeszerzési eljárással kapcsolatos
döntéshozatal
Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Bölcsődei felvétel iránti kérelem
elutasítása miatt benyújtott fellebbezések
elbírálása
Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Ápolási díj elutasítása miatt benyújtott
fellebbezés elbírálása

Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Képviselő – testület lejárt
határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2006. évi
költségvetési rendeletének módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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2) Fejlesztési célú előzetes
kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő
nevelési, oktatási, szociális
intézményekben a gyermek, diák és
szociális étkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A temetőkről és a temetkezésről szóló
16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

5) A nem lakás célú bérlemények minimális
bérleti díj mértékének felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tapolca Város Polgármesterének
jutalmazása
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke

7) Tapolca Város Önkormányzata 2007. évi
belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete munkáját
zárt üléssel folytatja.

A nyilvános ülés 11.40 órakor megkezdődik.

Ács János polgármester: Köszönti a jelenlévőket a testületi ülésen. Megállapítja,
hogy 16 fő képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Elmondja,
hogy napirend előtt a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról lesz szó. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban kinek van
kérdése, észrevétele.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
napirend előtti beszámolót.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

264/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A napirendi ponton belül január 01-től október 15-ig
jelezték a városnak az átadott pénzeszközök felhasználását, illetve az eddigi
fejlesztések és tervek megvalósítását. Ennek megfelelően 4.831.224.- eFt bevételi és
kiadási összeggel javasolja a költségvetés módosítását. Könyvvizsgáló Urat kérdezi,
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdése, észrevétele, javaslata?

Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nincsen kiegészíteni valója.

Ács János polgármester: A Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéshez kíván-e kiegészítést tenni?

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 3 igen szavazattal
elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Császár László képviselő az ülésre megérkezik. A Képviselő-testület 17 fővel folytatja tovább
munkáját.
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Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

24/2006.(X.30.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2/2006. (II.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és 24/2006. (X.30.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

2) Fejlesztési célú előzetes kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Nagyköz utca burkolat-felújítására benyújtottak egy
pályázatot a Regionális Fejlesztési Tanácshoz. A Tanács forráshiány miatt nem tudta
befogadni a pályázatot. Úgy gondolják, hogy ezt az utcát fel kell újítaniuk. Sikerült
egy olyan megállapodást kötni, hogy ennek egy részét teljesítés szempontjából a
2007-es évre vigyék át. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Presits Ferenc képviselő: Szeretett volna látványtervet kapni. A lakók kérdezték
tőle, hogy parkoló, és parkosított rész is lesz-e? A Petőfi utcában olyan keskeny az út,
hogy ott csak egy kocsi fér el.

Parapatics Tamás Önkormányzati Főtanácsadó: Elmondja, hogy egy nyomvonal-
korrekcióval megfelelő szélességet fog kapni az említett útszakasz, amit eddig azért
nem kapott meg, mert annak helyén egy ház állt. Ezzel a korrekcióval biztosítani
tudják a biztonságos bejutását az ott lakóknak és mindenkinek. A Nagyköz utca 5-7.
számú házak előtt marad a járda, egy keskeny zöldsáv, utána parkoló, és a jelenlegi
szélességében az útfelület.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
az I. határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

265/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város
belterületén lévő közutak, a Nagyköz utca burkolat
felújítását, térrendezését. Egyetért azzal, hogy a

felújítás 2006. évben valósuljon meg az
önkormányzati tulajdonú, 874 hrsz-ú ingatlanon
bruttó 8.219.297, - Ft, azaz Nyolcmillió-
kétszáztizenkilencezer-kétszázkilencvenhét forint
felújítási összegben, amelynek kifizetése két
részletben történjen meg 2006. és 2007.
költségvetési években.

A 2006. évi forrás biztosított Tapolca város
Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2006. (II.18.) Kt. rendeletében e célra
rendelt 3.920.000,- Ft, azaz Hárommillió-
kilencszázhúszezer forint előirányzatából, a
fennmaradó bruttó 4.299.297,- Ft, azaz Négymillió-

kétszázkilencvenkilencezer-kettőszázkilencvenhét
forint összegre Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés terhére
előzetes kötelezettséget vállal.

Határidő: 2007. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző

Ács János polgármester: A temetőhöz kapcsolódó kerékpárút kialakítására pályázat
benyújtására van lehetőség. Képviselő-társait kérdezi, hogy a II. határozati javaslattal
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Parapatics Tamás Önkormányzati Főtanácsadó: A kötelezettségvállalás abban az
esetben érvényes, ha 2006. december 15-ig elbírálják a pályázatot, és eredményesen
szerepelnek. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor a költségvetést ez az összeg

nem fogja terhelni.
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Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy arról a részről vissza kell vásárolni
területet?

Ács János polgármester: Nem kell onnan területet megvásárolni, a nyomvonal
önkormányzati tulajdon.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
az II. határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

266/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

fontosnak és szükségesnek tartja a Tapolca-Diszel
közötti kerékpárút megvalósítását.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
kerékpárút I. üteme (Tesco Áruház-Városi
Köztemető) megépítése érdekében bruttó
29.000.000, - Ft, azaz bruttó Huszonkilencmillió
forint beruházási összeggel nyújtson be pályázatot
az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatósághoz
bruttó 17.400.000,- Ft, azaz bruttó Tizenhétmillió-
négyszázezer forint összegű támogatás
elnyerésére. A szükséges saját erő bruttó
11.600.000,- Ft, azaz bruttó Tizenegymillió-
hatszázezer forint összegére a 2007. évi
költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállal.

Határidő: 2006. október 31.
Felelős: polgármester, jegyző

3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális
intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A rendelet módosítása szükségessé vált, mert nem tudják a
nyersanyag normát és az egyéb étkezési hozzájárulások díját máshogyan
kompenzálni, ezért elfogadták az általuk üzemeltetett Kft. árajánlatát, amely csak a
nyersanyagnorma és az ÁFA változása által bekövetkezett pénzeket építette be az
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áremelkedésébe. Ez általában 20-50.- Ft-os napidíj változást jelent. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslatot.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag a Képviselő-testületnek
elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek a rendelet tervezetet.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Szatmári Jánosné képviselő: Az áremelkedések azt mutatják, hogy átlagosan 11,6%-
os az áremelkedés, és főleg azok az alapvető élelmiszerek ára növekedett, amelyek a
napköziben nap mint nap vásárolni kell. Kérdezi, hogy a következő évben át tudja-e
vállalni a Kft. a költségeket, vagy februárban újabb áremelések jelentkeznek?

Horváth Sándor Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügyvezető Igazgatója: A
jelenlegi áremelés biztosítja a minőséget. Úgy egyeztek meg az Önkormányzati
Irodavezető Úrral, hogy radikális infláció esetén, illetve a következő tanév kezdete
előtt erre visszatérnek.

Ács János polgármester: Egészen biztos, hogy lesz jövőre áremelkedés.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

25/2006.(X.30.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési,
oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák
és szociális étkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló 57/2004. (XII.20.) Kt.
rendelet módosítására előterjesztett rendelet-
tervezetet elfogadja és 25/2006. (X.30.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
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4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A temetői díjakról minden évben döntést kell hoznia a
Képviselő-testületnek. Elmondja, hogy nem javasolta az áremelést. Számelírás történt
az előterjesztésben, mely szerint a 2-es sírhely használat időtartama az új temetőben
25 év. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2-es sírhely használat időtartama az új temetőben 25 év,
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

267/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.
19.) Kt. rendeletének 4. számú mellékletében
meghatározott díjmértékeket felülvizsgálta. A
felülvizsgálat során a rendelet módosítását nem
tartja indokoltnak, a díjmértékeket változatlanul

hagyja.

5) A nem lakás célú bérlemények minimális bérleti díj mértékének
felülvizsgálata

Ács János polgármester: Úgy gondolja, hogy a bérleti díjakat nem kell emelni. Meg
kell tartani azokat a tisztességes bérlőket, akik a bérleti díjat befizetik. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra

ajánlja a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel az I.
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

268/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díjának 2007. január 01-től alkalmazandó
minimálás mértékét új bérbeadás esetén az
alábbiak szerint fenntartja:

Ft/m2/év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazható bérleti díj:
9.500,-Ft/m2/év

A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj:
9.900,-Ft/m2/év

Határidő: 2006. december 31.

Bérlemény-
csoport

Díjövezet
A B C

I. 17.700 6.400 3.600

II. 14.200 6.400 2.900

III. 10.700 6.400 2.150



11

Felelős: polgármester

Ács János polgármester: Az ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármesternek.

6) Tapolca Város Polgármesterének jutalmazása
Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy a polgármester jutalmazásának
megtárgyalása az idén elmaradt. A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságnak van kötelezettsége, ezért felkéri
Koppányi Ferenc Bizottsági elnököt, hogy ismertesse bizottsága álláspontját.

Ács János polgármester: Elmondja, hogy személyes érintettség miatt nem kíván részt
venni a szavazásban.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökeként
javaslata Polgármester Úr részére a leírtak alapján egyértelmű. Három havi bruttó
illetményt javasol prémiumként. Ennek indoka az, hogy az elmúlt években az általa
elvégzett munka kellő bizonyítéka annak, hogy a város működése biztosított volt, az
intézmények működni tudtak, fejlesztést tudtak véghez vinni, a város fejlődött. A
környezetükhöz képest semmiféle olyan szégyent nem vallhat a települések sorában,
hiszen jelentős fejlődés ment végbe. Lezárult egy ciklusprogram is. Az
előterjesztésben nagyobb összeget jelölt volna meg, hiszen a törvényi előírás alapján
1-6 havi jutalomra lett volna jogosult. Mivel megcéloztak egy költségtakarékos

önkormányzatot, ezért bruttó három havi illetményt javasolt. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

269/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Ács János polgármester részére – végzett munkája
elismeréséül – 3 havi illetményének megfelelő,
bruttó 1.490.400,- Ft, azaz: Bruttó Egymillió-
négyszázkilencvenezer-négyszáz forint összegű
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jutalmat állapít meg. A jutalom forrása a 2006. évi
költségvetésben biztosított összeg.

Sólyom Károly alpolgármester: Visszaadja az ülés vezetését Ács János
polgármesternek.

Ács János polgármester: Köszöni azoknak a képviselőknek, akik hosszú időn
keresztül együtt dolgoztak, és megszavazták neki a jutalmat. A televízión keresztül
elmondja a városnak, kétségbe vonta, hogy a határozati javaslatot minden képviselő
elfogadja, de úgy gondolja, megpróbált mindent megtenni, amit lehetett.

7) Tapolca Város Önkormányzata 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-
testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Koppányi Ferenc képviselő: Ez a munka már az elmúlt években is folyt. Tájékoztatja
a képviselőket, hogy megtörtént egy belső ellenőrzési vizsgálat a Batsányi János
Általános Iskola, a Szász Márton ÁMK, a Nevelési Tanácsadó és a Batsányi János
Gimnázium vonatkozásában, ahol az ellenőrzések során lényeges hiányosságot nem
tapasztaltak a belső ellenőrök.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

270/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2007. évi belső ellenőrzési
munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

VEGYES ÜGYEK:

Benczik Zsolt Önkormányzati Irodavezető: Elmondja, hogy írásos anyagot a vegyes
ügyek keretében a következő határozati javaslattal kapcsolatban nem juttattak el a
képviselők részére. A héten telefonon történt egyeztetés alapján a korábban
benyújtott három intézményi létszám leépítésével kapcsolatos létszámcsökkentéses

pályázatukra a Magyar Államkincstár korrekciót kért a 212/2006. (IX.15.) Kt.
határozattal kapcsolatban. A létszámleépítéses pályázatban 12.571.959.- Ft-tal
szemben, 2.- Ft csökkentéssel tudja a pályázat kiírója támogatni, ezért kéri a
Képviselő-testület, hogy módosítsa az összeget. A létszámcsökkentés 2006.
szeptember 01. napjától a költségvetési rendelettel összhangban nem 585 fő, hanem
584 fő, mert történt egy olyan létszámcsökkentés is, amely a létszámcsökkentéses
pályázat szempontjából nem vehető figyelembe, hiszen nyugdíjba vonult kollegáról
van szó. A felmentettek száma 4, és ebből a pályázatban szerepeltetettek száma 3 fő.
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a korábbi határozatot ezekkel a számadatokkal
módosítani szíveskedjen.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel

a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

271/2006.(X.27.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 212/2006. (IX.15.) Kt. határozatát az alábbiak
szerint módosítja:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a fentiek összegzéseként a létszámcsökkentéssel
kapcsolatos költségek fedezetére a Magyar
Köztársaság 2006. évi költségvetésében a „helyi
önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylése” címen
tervezett előirányzatból központi hozzájárulást
igényel 12 571 957 -Ft, azaz Tizenkétmillió-
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ötszázhetvenegyezer-kilencszázötvenkilenc forint
összegben az alábbiak alapján:
Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca Hősök tere 15.
A 2006. évi költségvetésben 2006. augusztus 1.
napjától engedélyezett létszám: 588 fő.
Az létszámcsökkentést követően 2006. szeptember
1. napjától engedélyezett létszám: 584 fő.
Felmentettek létszáma: 4 fő
A pályázatban szereplők létszáma: 3 fő

Határidő: 2006. október 27.
Felelős: Polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Szatmári Jánosné képviselő: A júniusi esőzések, beázások következtében az óvoda
felett elkészült a tetőszigetelés, bíznak benne, hogy tökéletes is lesz. Kérdezi, hogy a
vis maior esetben kapott pénzhez az önkormányzatnak anyagilag hozzá kell-e
járulnia? Mivel a Dobó lakótelepen nincsen közösségi tér, a Helyőrségi Művelődési
Otthon nem üzemel, nincs olyan tér, ahol a Honvéd Nyugállományúak Klubja össze
tudna jönni. Decemberig kaptak helyet a laktanyában, de fontos lenne ennek a

dolognak a megoldása. Úgy gondolja, az Óvoda feletti szinten ki lehetne alakítani
egy olyan teret, ahol ezek a rendezvények megoldható lennének. Kérdezi, hogy van-
e lehetőség ez évben arra, hogy ez létrejöhessen, vagy pedig csak a következő év
költségvetésében lesz rá keret?

Ács János polgármester: Hétfői napon megkezdődik a laktanya átadása-átvétele.
Bejelentették igényüket a Helyőrségi Művelődési Központra és a volt Nőtlentiszti
Szállóra is. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog. A Klub addig marad, ameddig más
helyet nem találnak.

Szatmári Jánosné képviselő: Elmondja, hogy amikor az újságos pavilont elvitték a
lakótelepről, rendetlenül hagyták ott. Úgy gondolja, az újságos cégnek helyre kéne
állítani. Amennyiben van rá lehetőség, szólítsák fel őket.

Ács János polgármester: Kéri, hogy az ilyen jellegű gondokat a Vagyongazdálkodási
és Műszaki Irodával beszélje meg és egyeztesse.

Parapatics Tamás Önkormányzati Főtanácsadó: A vis maior támogatásra
mindösszesen 700.000.- Ft-ot kaptak a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács vis
maior alapjából. A tényleges munka 5.200.000.- Ft-ba került. Enyhítő lehet az a
körülmény, hogy ez évben 500.000.- Ft-ot, jövő évben 3 millió forintot egy másik
pályázat kapcsán ennek az épületnek a felújítására kaptak normál pályázati eljárás
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keretében ugyancsak a Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanácstól. Ezeknek a
helységeknek a legszükségesebb felújítási, javítási munkáit tudják elvégezni.

Bognár Ferenc képviselő: Augusztus hónapban a Kisfaludy utca parkosítása
elkészült. A közelmúltban tönkretették ezt a területet. A városban nem először fordul
ez elő, fotót is készítettek róla, több száz ezer forintos kár keletkezett. Felhívja a
tapolcai állampolgárok figyelmét arra, ha ilyet tapasztalnak, akkor azonnal jelezzék a
Rendőrkapitányságnak.

Barbalics Antal képviselő: A Tamási Áron Művelődési Központban az 1956-os
forradalom 50. évfordulójáról emlékeztek meg kulturális műsor keretében. Kéri
Polgármester Urat, hogy Németh László, művészeti vezető felé tolmácsolja a

Képviselő-testület kitüntető figyelmét. Rendkívül színvonalas volt a műsor.

Ács János polgármester: Minden alkalommal minden résztvevőnek megköszönik a
fellépését. Úgy gondolja, hogy ez támogatottság szempontjából városi feladat is. A
miniszteri szervektől kaptak egy kimutatást, miszerint Tapolca Tourinform Iroda az
ország legjobbjai között volt. Kéri, hogy egy emléklap formájában ismerjék el
Minorics Tamásnak, a Tourinform Iroda vezetőjének.

Minorics Tamás az emléklapot átveszi.

Ács János polgármester: Elmondja, hogy átadásra kerül a laktanya.
Polgármesterként Barbalics Antal képviselő Urat szeretné megbízni a laktanya

átadás-átvétel teljes jogú anyagi és eszköz átvételére. Az önkormányzat részéről
biztosítják a megfelelő szakmai hátteret. A munkába szeretné bekapcsolni Koppányi
Ferenc képviselőt, aki cége révén megosztotta megfelelő módon a laktanyai
egységeket. Kéri, hogy Barbalics Antal képviselővel vegyék fel a kapcsolatot. A
munka elvégzése után az önkormányzatnak beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

Barbalics Antal a megbízólevelet átveszi.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 12.35 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


