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8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/152-21/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június
24-én (péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt képviselők

Igazoltan távol maradt képviselő: Koppányi Ferenc

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné - aljegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Papp Zoltán Tamás – főépítész, Hársfalvi József –
Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető, Szabóné Szakács
Judit – Általános Igazgatási irodavezető, Pápainé Dr. Németh
Mária Anita – Hatósági csoportvezető, Bihary Adrienn Georgina
– Okmányiroda vezetője, Ihász József – Építéshatósági
csoportvezető, Tóth Mária – oktatási referens, Hederics Katalin –
Tapolcai Városfejlesztési Kft. projektmenedzsere, Hubert Róbert
– informatikus, Vasáros Nikolett jegyzőkönyvvezető

Dr. Bartalis Imre – nyugalmazott állategészségügyi főtanácsos,
meghívott vendég, Dobó Zoltán – a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság tagja, Szollár Gyula – Széchenyi
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István Szakképző Iskola igazgatója, Nagy Eörsné – Wass Albert
Könyvtár és Múzeum igazgatója, Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi
– Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézményének tagintézmény
vezetője, Fodorné Csöglei Erika – Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézet és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési
Tanácsadójának tagintézmény vezetője, Péni Béla – Járdányi Pál
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Mezőssy
Tamás – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügyvezető
igazgatója, Lájerné Tóth Éva – Tapolcai Média Közalapítvány
kuratóriumának elnöke, Hepp Tamásné – Tapolcai Pedagógus
Szakszervezet elnöke, Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és
Természeti Környezetéért Közalapítvány elnöke, Gebhardt
Gyula – Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója,
Rédli Károly – Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Dézsenyi
Éva – fogorvos, Süle Zoltán – tapolcai lakos.

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
televízió nézőit. Testületi ülés előtt néhány bejelenteni valója van. Mély fájdalommal
tudatják, hogy Dr. Stenszky Gyula életének 88. évében, 2011. június 18-án elhunyt.
Temetése 2011. június 25-én 12.00 órakor lesz az új temetőben. Gyula bácsi 1996-ban
Tapolcai Egészségügyért kitüntetést kapott városuktól. Ebből az alkalomból kéri,
hogy egy perces néma felállással adózzanak emlékének.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és a megjelentek egy perces néma
felállással adóznak Dr. Stenszky Gyula haláláról megemlékeznek.

Császár László polgármester: 2011. június 17-én elismerő oklevélben részesítették
Dr. Bartalis Imre nyugalmazott állategészségügyi főtanácsost. Az indoklásban az
alábbi szöveg olvasható: „Az állatorvosi szakma kiváló művelőjeként kezdeményezte
a Magyar Állatorvosi Kamarák Szövetségének megalakítását, melynek első elnöke
volt. Állatorvos íróként megörökítette a szakma gyakorlása során szerzett élményeit
és tapasztalatait, mellyel példát állított a hallgatóknak. Kiváló életútja elismeréseként
80. születésnapja alkalmából Pro Negotio Universitas rektori elismerésben
részesítették. Ennek tanulságaként jelen oklevelet, valamint a Szent István Egyetem
koszorúval őrzött szimbólumát őrzi. Szívből gratulál Imre bácsinak az önkormányzat
nevében.

Dr. Bartalis Imre nyugalmazott állategészségügyi főtanácsos Császár László polgármestertől
az emléklapot, Tapolca Város Borát és a virágcsokrot átveszi.

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő
jelenlétével határozatképes, Koppányi Ferenc képviselő társuk jelezte
távolmaradását. Napirend előtt a polgármester és az alpolgármesterek tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról lesz
szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester kéri, hogy aki a
beszámolót el tudja fogadni, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót 11 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.

Császár László polgármester: Képviselő társait kéri, hogy aki a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával egyetért azzal a módosítással, hogy Vegyes ügyek
keretében a „Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése” című előterjesztés kerüljön
megtárgyalásra, kézfelemeléssel jelezze.

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális
fejlesztési és kapacitásának bővítése” című
pályázathoz többletforrás biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Tapolcai Rendőrkapitányság részére adott
2010. évi támogatás módosítása és elszámolás
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A Veszprém Megyei Önkormányzat
fenntartásába átadott közoktatási
intézményekről szóló megállapodás
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapítása a Veszprém Megyei
Önkormányzattól visszavett szakszolgálati
feladatok ellátására
Előterjesztő: Császár László polgármester
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7) Megállapodás a Veszprém Megyei
Önkormányzattal a tapolcai Nevelési
Tanácsadó visszavételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Megállapodás kötése „A pedagógiai
szakszolgálati feladatok Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulás területén történő
ellátásáról”
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) A Tapolcai Óvoda, a Tapolcai Általános Iskola
és a Széchenyi István Szakképző Iskola
alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-
szervezési Társulással kötött Társulási
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Balaton-felvidék – Somló SZASZET
Társulási Tanács tagjaival kapcsolatos
döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2010. évi
gazdálkodásáról, valamint a 2011. évre
vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tájékoztató „A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” című fejlesztési
programról
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott
alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A „Dr. Winkler Károly” Egészségügyi
Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A „Dr. Beszedits Ede” Egészségügyi
Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester
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17) Tapolca Tűzvédelmi Közalapítvány
megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) A „Tapolcán tanuló külföldi, magyar
nemzetiségű diákok tanulmányainak
segítéséért” Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) Tapolca Város Épített és Természeti
Környezetéért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) „Dr. Lódner Nándor” Egészségügyi
Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási
és Fejlesztési Tervének 2009-2013. évre szóló
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

22) Tapolca város 3. számú fogorvosi körzetét
ellátó orvos személyében bekövetkező
változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

23) „A tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése” c.
pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

24) Tapolca, Darányi I. u. 19. szám alatt lévő
víztorony önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

25) Fénykereszt felállítására vonatkozó kérelem
megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

- Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az elmúlt testületi ülésen is foglalkoztak a rendelet
módosításával. A rendelet-tervezet a 2011. május 1-31. között beérkezett bevételek és
a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat tartalmazza. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. Mivel Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnöke az ülésen nem tudott részt venni, ezért felkéri
Bakos György levezető elnököt a bizottság határozatainak ismertetésére.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Az előterjesztésben módosító javaslatot szeretne tenni.
A héten szerda délután fogadta a kórház szakszervezetének képviselőit, ahol
megkeresték több problémával. Egyik a kafetéria kérdése volt. Átvizsgálva a
költségvetésüket, illetve a szakszervezet kérését javasolja, hogy egymillió forintot az
általános tartalék terhére a Semmelweis Nap alkalmából a kafetéria-juttatásra a
kórház dolgozóinak csoportosítsanak át. Erre az általános tartalék terhére fedezet
mutatkozik, tehát meg tudják oldani. A Semmelweis Napra a több mint 200 dolgozó
kb. 5.000.- forintos egyszeri kafetéria-juttatásban tud részesülni. Ezt igazgató úrral is
megbeszélte, az egyéb adó vonzatát a kórház biztosítani tudja, ami az egymillió
forint felett szerepel.

Császár László polgármester szavazásra teszi fel az ügyrendi határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

15/Ü/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
határoz arról, hogy Tapolca Város 2011. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2011. (II.15.) önkormányzati
rendelet Általános Tartalékok terére a városi kórház
dolgozóinak kafetéria juttatására 1 millió forint
támogatásértékű működési kiadást biztosít.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

12/2011. (VI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca Város 2011. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2011. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 12/2011.
(VI.27.) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 2011. szeptember 15-én jár le a korábbi
hitelszerződésük 60 millió forintos éves keret kívánnak a banknál lehívni. Felkéri a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság levezőt elnökét, ismertesse a bizottság
álláspontját.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

110/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott, 2011. évi költségvetésben tervezett
működési és fejlesztési kiadások biztonságos
finanszírozhatósága érdekében folyószámlahitel
megnyitása céljából kérelmet nyújtson be az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Nyrt. Veszprémi Igazgatóságához.

A hitel felvételének keretösszege: 60 millió Ft
Időtartama: egy év – hitelszerződés kezdete:
2011. szeptember 15.
lejárata: 2012. szeptember 14.

Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetési
rendeletében a hitel és járulékai visszafizetésére a
fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt
betervezi, jóváhagyja és biztosítja.

A hitelszerződés és annak mellékletei –
kérelemnek megfelelő elfogadása esetén -
aláírására felhatalmazza Tapolca város
Polgármesterét.

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester

3) „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztési és kapacitásának bővítése”
című pályázathoz többletforrás biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A 2009-ben benyújtott pályázatukat 2010.
Novemberében nyertesnek ítélték 87.617.000.- forintos összköltséggel. A támogatási
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szerződés 2011. Január 07-én került aláírásra, ezután megindították a közbeszerzési
eljárást. Sajnos az első fordulóban műszaki tartalomra való hivatkozással és
problémákkal visszavonták. Amikor ez tisztázásra került, újabb közbeszerzési eljárás
lefolytatását indították el, ahol kiderült, hogy a legkisebb ajánlat is jelentősen
meghaladja a rendelkezésre álló forrásukat. Nekik az építése nettó 60.120.000.- forint
volt, a legkisebb ajánlattevő 93.994.000.- forintos ajánlatot tett. Ebből is
megállapítható, hogy kb. 20 millió forintos nagyságrendű összeg kell ehhez a
felújításhoz. A 20 millió forintos összeget a Tapolca Jövőjéért Kötvény terhére kellene
megelőlegezni ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárás során ne kelljen érvénytelenné
tenni a pályázatukat. Magát a megvalósítást idén szeptemberre be kell fejezniük.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Lévai József képviselő: Kérdezi a hivatal illetékesétől, hogy mi okozza ezt a
szemmel látható nagy különbséget az eredeti tervek és utána a pályázatok kapcsán
mutatkozott költségek tekintetében?

Császár László polgármester: Erre ő is választ tud adni. Az eredeti tervek, mikor
elkészültek, készült felmérés a belső- illetve a külső munkálatokhoz. A műszaki

paraméterek, amik kiírásra kerültek a közbeszerzéshez, ott voltak eltérések a
tervekhez képest. Az eredeti ajánlattétel, ami alapján a pályázatuk készült, más
műszaki tartalommal lett benyújtva, mert akkor még nem volt kész a kiviteli terv. A
kész kiviteli terv amikor elkészült, akkor már látszott, hogy ugyanazzal a műszaki
paraméterekkel nem megvalósítható. Ebből adódik ez a jelentős eltérés.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető: Amikor a pályázat
benyújtásra került, nem álltak rendelkezésre tervek, mert először az volt az álláspont,
hogy nem fognak erre pályázni, így terv nélkül, vázlattervek alapján készítettek
kalkulációt a lehető legmagasabb pályázati forrás elnyerésére. Annál a
költségvetésnél magasabbat nyújtottak volna be, nem is pályázhattak volna. Ha 100
millió forintot meghaladó bekerülési összeggel pályáztak volna, akkor nem
indulhatott volna a pályázat.

Császár László polgármester: Ebben a tető volt az egyik jelentős tétel. Akkor még
szóba került az alapozás kérdése, ami most már nagyjából letisztázódott, hogy kisebb
műszaki tartalommal is megoldható. Az akadálymentesítéstől kezdve az egyéb
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paraméterek, ami egy felújításánál, egy új építésnél előírás, sajnos ennél kevesebb
összegből nehezen megvalósítható. Összevetették azokkal az egységárakkal, amik
vannak náluk, ott sincsenek jelentős eltérések. A pályázat maximált volt, tehát 80
millió forintnál nagyobb összegre nem pályázhattak, hiszen ez volt a plafon, amit el
is nyertek majdnem teljes mértékben.

Lévai József képviselő: A 80 millió forint a pályázható összeg?

Császár László polgármester: Igen, a pályázható maximum összeg. Az önrész
mértéke nő ezzel. A 80 millió forint nem teljes egészében építés, hiszen ebben vannak
berendezések és egyéb dolgok is, ami egy ilyen pályázathoz kell, a közbeszerzés
indítása, a tervezés, és egyéb, ami egy pályázat elszámolásához szükséges. Ebből az
építés nettó 60 millió forint. Az önkormányzatnak bruttó 88 millió forint áll
rendelkezésére az elfogadott költségvetés szerint.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

111/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete vállalja, hogy a megvalósítandó
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0011. számú, „A
tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és
kapacitásának bővítése” című projekt
megvalósítása érdekében 20.000.000,- Ft, azaz
Húszmillió forint összegű önkormányzati
többlet forrást biztosít előzetes kötelezettség
vállalással a Tapolca Város 2011. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2011. (II.15.) Kt.
rendelet 7. sz. melléklet, 22. Címen szereplő
zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért”
című kötvény terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4) A Tapolcai Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi támogatás módosítása
és elszámolás elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ezt az előterjesztést már többször tárgyalták, most
talán véglegesen le tudják zárni. Az előterjesztésből is látszik, hogy egy Samsung és
egy HP Laserjet nyomtatóváltás miatt kellett a támogatási szerzősét módosítani. Ez
összegszerűségében nem változik. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

112/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött megállapodásban 2010.
évre biztosított 2.000.000,- Ft támogatás
összegéből a Tapolcai Rendőrkapitányság
részére beszerzendő technikai eszközök között
a Samsung SCX-4828FN multifunkciós
nyomtató helyett 1 db HP LaserJet Pro
M1536dnf multifunkcionális készülék
beszerzését jóváhagyja.
Egyidejűleg a Tapolcai Rendőrkapitányság
2010. évi támogatás felhasználásáról szóló
tájékoztatóját és elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási
intézményekről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 2010. december 10-én döntöttek arról, hogy mely
intézményeket kívánják megyei önkormányzati fenntartásba átadni, itt a Batsányi
János Gimnázium, Járdányi Pál Zeneiskola, Szász Márton Iskola kerül át a megyei
önkormányzat fenntartásába. Mivel a korábbi megállapodásaik június 30-án
hatályukat vesztik, ezért új megállapodásokat kell kötni az elkövetkezendő ciklusra
2015. június 30-i határidővel. Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Tóth Mária oktatási referens: Az előzőekben tárgyalt bölcsőde-felújítás
következményeként a márciusi ülésen fogadta el a testület, hogy a Szász Márton
Iskola autistákat és középsúlyosokat foglalkoztató telephelye a Köztársaság tér 6.
szám alá fog átkerülni, és ott a Köztársaság tér 6. helyrajzi száma a kórház helyrajzi
számán volt. Most kerül olyan pontra, hogy be lehet írni a helyrajzi számot, mert a
megállapodás minden egyes épület esetében be kellett írni. Itt a Szász Márton Iskola
Köztársaság tér 6. esetében ki lett pontozva a helye, ez a 12. oldalon a 2929/2 hrsz.
lenne. Ezzel a módosítással kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el a
megállapodást. A földhivatal részéről a leválasztás most van folyamatban.

Császár László polgármester: Raposka Község Önkormányzata azokat az
előterjesztéseket, amikben érintettek voltak, megtárgyalták, és mindegyiket
egyhangúlag támogatja. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindhárom határozati javaslatot
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság mindhárom határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindhárom
határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Lévai József képviselő: Tegnap a Megyei Közgyűlés egyhangúlag mind a három
megegyezést elfogadta és támogatta.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

113/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Önkormányzatának Batsányi
János Gimnázium és Kollégium átadásáról szóló
megállapodást a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

114/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei
Önkormányzatának Járdányi Pál Zeneiskola -
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
átadásáról szóló megállapodást a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

115/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei
Önkormányzatának Szász Márton Általános
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógia Módszertani
Intézmény átadásáról szóló megállapodást a
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határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6) Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapítása a Veszprém Megyei
Önkormányzattól visszavett szakszolgálati feladatok ellátására
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A korábban megyei fenntartásban lévő Nevelési
Tanácsadó, amit 2007. augusztus 31-vel adtak át a megyei önkormányzathoz. A
megyei önkormányzat egybeolvasztotta a Nevelési Tanácsadókat, 2007. szeptemberi
hatállyal megszűntette az önálló intézményüket, így mikor most visszaveszik július
01-vel, akkor egy új intézményt kell alapítani. Gyakorlatilag ennek az új
intézménynek a feltételei kerülnek ebben az előterjesztésben bemutatásra, ami azt
jelenti, hogy ugyanazzal a létszámkerettel, ugyanazzal a feladatellátási körrel
alapítják meg az intézményüket. Változás a korábbiakhoz képest, hogy az új helyre
kerülnek a Nagyköz utcából az Ady Endre u. 22. szám alá, aminek az építése jó
ütemben halad. Az intézmény vezetője a határozati javaslat szerint továbbra is
Fodorné Csöglei Erika lenne egyelőre megbízás alapján. Az elkövetkezendő
időszakban fogják majd kiírni az intézményvezetői pályázatot a törvényi
előírásoknak megfelelően. Valamennyi dolgozó továbbfoglalkoztatása július 1-től
ugyanúgy a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálatba kerül. Együttműködést
kell kötni az önkormányzattal, mivel ez nem önállóan gazdálkodó intézmény lenne.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

116/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hatályon kívül helyezi az 57/N/2011.
(III. 31.) Kt. határozatát, melyben kérte a
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését,
hogy a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca
alapító okiratában telephelyként 2011.
augusztus 31-jei hatállyal, 8300 Tapolca, Ady
Endre u. 22. fsz., ingatlant felvenni
szíveskedjen, a jelenlegi 8300 Tapolca, Nagyköz
u. 1-3. telephelyet pedig 2011. augusztus 31-jei
hatállyal törölje.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

117/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
a testület az 58/N/2011. (III. 31.) Kt. és a Veszprém

Megyei Önkormányzat Közgyűlése 46/2011. (IV.
28.) MÖK határozatával közös megegyezéssel 2011.
június 30-val visszavett, szakszolgálati
feladatellátásra (nevelési tanácsadás, logopédia,
konduktív pedagógia, korai fejlesztés és gondozás)
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87.
§, a 88. § (1) bekezdése b) pontjában, a (2)
bekezdésében foglaltak, illetve a közoktatásról
1993. évi LXXIX. tv. 88. §. (5) bekezdése értelmében
és a 102. § (2) bekezdése a) pontja alapján
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
elnevezésű, önálló jogi személyiségű, önállóan
működő költségvetési szervet, intézményt alapít
2011. július 01. napjával,
székhelye: 8300 Tapolca, Ady Endre u. 22. fsz.,
amely a szakszolgálati feladatot (nevelési
tanácsadás, logopédia, konduktív pedagógia, korai
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fejlesztés és gondozás) ellátó Veszprém Megyei
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat telephelyeként
működő Nevelési Tanácsadó Tapolca elnevezésű
korábbi intézmény jogutódja.

Az alapításra kerülő intézmény felügyeleti szerve,
fenntartója:
Tapolca Város Önkormányzata.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

118/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat alapító okiratát a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy az
alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2011. július 01.

Felelős: aljegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

119/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közoktatásról 1993. évi LXXIX. tv.
102. § (2) bekezdése e) pontja alapján, a
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet 5. § alapján 2011. július 01. napjától
2012. június 30. napjáig Fodorné Csöglei Erika,
8300 Tapolca, Kossuth u. 60/B. szám alatti
lakost bízza meg a Tapolcai Egységes
Pedagógia Szakszolgálat (8300 Tapolca, Ady
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Endre u. 22. fsz.) vezetői beosztás ellátására
szóló helyettesi munkakörrel, és részére a
közalkalmazotti besorolás szerinti bért és 200
%-os vezetői pótlékot biztosít.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

120/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete vállalja, hogy a Veszprém Megyei
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein
belül 2011. június 30-ig tagintézményként
működő Nevelési Tanácsadó Tapolca
valamennyi dolgozójának
továbbfoglalkoztatását 2011. július 1-jétől
Tapolca Város Önkormányzata által alapított
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
keretein belül biztosítja, meglévő bérükkel és
szerzett jogaikkal együtt, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.
előírásainak megfelelően.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

121/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, Tapolca Város Polgármesteri
Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, illetve a Tapolcai Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat, mint önállóan
működő költségvetési intézmény között a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjéről szóló
együttműködési megállapodást a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
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Felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt
a megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. július 01.
Felelős: polgármester, aljegyző

7) Megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a tapolcai Nevelési
Tanácsadó visszavételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ez az előző döntéseik következménye, ami
gyakorlatilag a visszavétel kereteit határozza meg. Tudomása szerint a közgyűlés a
tegnapi napon ezt a megállapodás-tervezetet jóváhagyta. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

122/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Önkormányzattól
közös megegyezéssel 2011. július 1-jétől
visszavett Veszprém Megyei Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Nevelési
Tanácsadó átadás- átvételéről szóló
megállapodást a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
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Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) Megállapodás kötése „A pedagógiai szakszolgálati feladatok Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás területén történő ellátásáról”
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Megszűnik a kistérség és a megye között a
megállapodás. 2011. július 1-től Tapolca látja el ezeket a feladatokat, és ennek alapján
megállapodást kell kötniük a kistérséggel, hogy az ott ellátandó feladatoknak a
formája, a területe, illetve ennek a finanszírozása hogyan alakul. A megállapodás
legfontosabb elemei, hogy valamennyi szakszolgálati feladatot, amit az intézmény el
tud látni; nevelési tanács, logopédia, konduktív pedagógia és korai fejlesztés-
gondozás, ez bekerül ebbe a megállapodás-tervezetbe. A kistérség ezeket a
feladatokat felveszi a feladatai közé, és az ehhez kapcsolódó valamennyi állami
normatívát lehívja, és megállapodás keretei között átadja az intézményüknek.
Természetesen még további megállapodások kötésére lesz szükség, hiszen ők
feladatot látnak el a sümegi kistérségben és a keszthelyi kistérségben is
Balatonederics vonatkozásában. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

123/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete „A pedagógia szakszolgálati feladatok
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás területén történő ellátásáról” szóló
megállapodást megismerte, és azt a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
2011. július 1-jétől határozatlan időtartamra
való megkötéssel jóváhagyja.

Felhatalmazza az alpolgármestert a
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

9) A Tapolcai Óvoda, a Tapolcai Általános Iskola és a Széchenyi István
Szakképző Iskola alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A törvényi változás miatt van szükség arra, hogy a
saját nevelési igényű gyerekek meghatározatása 2011-től változik, ez kerül
módosításra. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

124/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete a Tapolcai Óvoda 2010. július 1-jei
hatállyal jóváhagyott alapító okiratának
módosítására kidolgozott alapító okirat
tervezetet 2011. szeptember 1. hatállyal
jóváhagyja, és azt a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a
módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

125/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete a Tapolcai Általános Iskola 2010.
július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2011. szeptember 1. hatállyal
jóváhagyja, és azt a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a
módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

126/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete a Széchenyi István Szakképző Iskola
2010. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító
okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2011. szeptember 1. hatállyal
jóváhagyja, és azt a határozat melléklete
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a
módosítást tartalmazó és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

10) Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulással kötött Társulási
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A különböző intézmények visszavétele miatt a Somló
Szakképzési Társulásban eddig a Veszprém Megyei Önkormányzat és Tapolca Város
Önkormányzata vett részt, de július 1-vel Ajka is két intézményét, és Balatonfüred
egy intézményét visszaveszi. A Szakképzési Társulás két fővel kibővül, és ennek a
társulási megállapodáson való átvezetését kell megoldani, ami azt jelenti, hogy négy
tagja lesz a társulásnak, és mindenki két-két főt delegálhat ebbe a társulásba. Felkéri
a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

127/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért Ajka Város Önkormányzata
Képviselő-testületének (8400 Ajka, Szabadság
tér 12.), valamint Balatonfüred Város
Önkormányzata Képviselő-testületének (8230
Balatonfüred, Szent István tér 1.) a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társuláshoz (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.)
2011. július 1. napjával történő csatlakozásával,
egyúttal a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás társulási
megállapodásának módosításáról szóló
megállapodást jóváhagyja, és azt a határozat
melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja

Felhatalmazza a polgármestert a módosítást
tartalmazó társulási megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

128/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésével, Ajka Város Önkormányzata
Képviselő-testületével, valamint Balatonfüred
Város Önkormányzata Képviselő-testületével a
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás létrehozásáról szóló a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodását a határozat
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melléklete szerinti formában és tartalommal
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az
egységes társulási megállapodást írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11) A Balaton-felvidék – Somló SZASZET Társulási Tanács tagjaival kapcsolatos
döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Eddig három tagot delegáltak a testületbe. A
határozatban a személyeket visszahívják. Mivel július 1-től két főt delegálhatnak, a
javaslat szerint Bognár Ferenc és Marton József képviselő urakat delegálnák a
továbbiakban a társulásba. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

129/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 127/N/2010. (X.28.) Kt. határozattal
delegált Bognár Ferenc, Marton József és Sági
István képviselőket a Balaton –felvidék- Somló
Szakképzési- szervezési Társulás Társulási
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Tanácsból visszahívja, és egyben a Képviselő-
testület megköszöni a Társulási Tanácsban
végzett eddigi lelkiismeretes munkájukat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

130/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsába Tapolca Város Önkormányzata
képviseletére 2011. július 1-jétől

1. Bognár Ferenc
2. Marton József

képviselőket bízza meg.

A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott
végzett munkájukról a Képviselő–testületnek
évente kell be számolniuk.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi
gazdálkodásáról, valamint a 2011. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Minden év május 31-ig az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságoknak meg kell tenniük beszámolójukat, ami megtörtént. Felkéri a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság levezető elnökét, ismertesse a bizottság
álláspontját.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Megállapítható, hogy valamennyi cégüknél rendkívüli
dolog nem áll fenn, a napi működés folyamatos. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

131/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az önkormányzati érdekeltségű
gazdasági társaságok 2010. évi tevékenységéről,
valamint a 2011. évi üzleti terveikről szóló
beszámolót megismerte és elfogadja.

13) Tájékoztató „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című
fejlesztési programról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az elfogadott munkatervük alapján került a
Képviselő-testület elé az előterjesztés. A médiában folyamatosan tájékoztatják a
lakosságot és a Képviselő-testületet is, hogyan alakulnak a projekt elemei és a
munkálatok. Ez került röviden összefoglalásra. Megállapítható, hogy a munkák
ütemesen haladnak, és az előírt ütemezés szerint. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság levezető elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a tájékoztató elfogadását.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
egyhangúlag - a „Tájékoztató „A tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” című fejlesztési programról” szóló tájékoztatót
elfogadja.
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14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztésben a törvény szerint valamennyi
alapítvány működéséről is beszámolót kell készíteni. Az elmúlt időszakban több
felügyeleti ellenőrzés is volt az alapítványaiknál. Az adatok pontosítása miatt
kiküldtek egy formanyomtatványt, hogy ők is felmérjék, hogy milyen változások
történtek ezeknél az alapítványoknál. Ezek alapján megállapítható volt, hogy jó
néhány alapítványuk a gyakorlatban nem működik, így kezdeményezték egyes
alapítványok megszűntetését, illetve ahol változások voltak, természetesen ott az
adatok módosításra kerültek. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Bognár Ferenc képviselő: Van egy alapítvány a Sérült és Fogyatékos Gyermekekért
Közalapítvány. A feljegyzésben leíródott, hogy az alapítvány működik. 2000. Óta
vezeti ezt az intézményt, akkor működött ez az alapítvány. Azóta semmilyen
támogatást nem kaptak, azt sem tudják, hogy kit támogat az alapítvány. Úgy
gondolja, hogy ez nem működő alapítvány, és az előterjesztésben az áll, hogy
működik. Se a vagyonáról, se a pénzösszegről nem tudnak.

Császár László polgármester: A feljegyzésből is látszik, hogy írásos megkeresés nem
történt, illetve a vezetője szóban nyilatkozott, hogy az alapítvány működik, és
változásokat is terveznek véghezvinni. Megnézik, és minden olyan írásos
dokumentumot be fognak kérni ezzel kapcsolatban, amelyből megállapítható,
hogyan és miként működik a valóságban ez az alapítvány.

Bognár Ferenc képviselő: A fogyatékos gyerekek a Nevelési Tanácsadótól és az
ÉFOÉSZ-től kapják a segítséget, senki mástól.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a tájékoztató elfogadását.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az önkormányzat által létrehozott alapítványok
működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

15) A „Dr. Winkler Károly” Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A beszámolóból is látható volt, hogy a tapolcai II.
számú gyermekorvosi rendelő alapítványa volt, és már nem működik, kérte a
kuratórium elnöke ennek megszüntetését. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

132/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Dr. Winkler Károly” Egészségügyi
Közalapítvány megszüntetését a Veszprém
Megyei Bíróságnál kezdeményezi.
A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni az
alapítvány munkáját.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester



29

16) A „Dr. Beszedits Ede” Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

133/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő
testülete a „Dr. Beszedits Ede” Egészségügyi
Közalapítvány megszüntetését a Veszprém
Megyei Bíróságnál kezdeményezi.
A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni az
alapítvány munkáját.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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17) Tapolca Tűzvédelmi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Sárközi János, az alapítvány kuratóriumának elnöke
nyilatkozata alapján itt is megköszönve az eddigi tevékenységet az önkormányzat
megszünteti az alapítványt. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

134/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Tűzvédelmi Közalapítvány
megszüntetését a Veszprém Megyei Bíróságnál
kezdeményezi.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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18) A „Tapolcán tanuló külföldi, magyar nemzetiségű diákok tanulmányainak
segítéséért” Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az utóbbi időszakban erre az alapítványra nem is volt
szükség. Szatmári Jánosné, a kuratórium elnöke nyilatkozott arról, hogy szeretné, ha
megszüntetnék az alapítványt. A határozati javaslatba belekerült az is, hogy az
alapítói vagyon az önkormányzatot jelölje ki a további kezelőnek. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

135/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Tapolcán tanuló külföldi, magyar
nemzetiségű diákok tanulmányainak
segítéséért” Közalapítvány megszüntetését a
Veszprém Megyei Bíróságnál kezdeményezi,
egyúttal kéri, hogy az alapító okirat
rendelkezése értelmében a vagyon kezelőjéül az
alapítót jelölje ki.
A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni az
alapítvány munkáját.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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19) Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 1994-ben létrehozott alapítványuk legutoljára 2001-ben
lett módosítva az alapító okirat. A nyilatkozatok bekérése után kiderült, hogy
Hársfalvi József úr nem kíván a továbbiakban a kuratórium munkájában részt venni.
Az ő tagsága megszűnik ezen határozati javaslattal. A II. határozati javaslattal a
kuratórium elnökeként Orbán Tibort, tagjaiként Presits Ferenc és Ruzsa Károlyné
fogják ellátni a feladatokat. Ez kerülne átvezetésre az alapító okiraton. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

136/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete megállapítja, hogy a tagságról való
lemondás folytán Hársfalvi József kuratóriumi
tagsága megszűnt. Nevezett a Tapolca Város
Épített és Természeti Környezetéért
Közalapítvány kuratóriumában betöltött
tagsága az alapító okirat módosításának
bírósági átvezetésével megszűnik.

Felhatalmazza Tapolca Város aljegyzőjét, hogy
a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket
megtegye.
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Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

137/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca Város Épített és Természeti
Környezetéért Közalapítvány alapító okirat X.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„A Kuratórium elnöke: Orbán Tibor 8300
Tapolca, Ady Endre utca 6./1.
tagjai: Presits Ferenc 8300 Tapolca, Batsányi
utca 3.
Ruzsa Károlyné 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17.”

Felhatalmazza Tapolca Város aljegyzőjét, hogy
a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

20) „Dr. Lódner Nándor” Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ez a 3. számú felnőtt körzeti orvosi rendelőhöz tartozó
módosítás, ahol a lakcímváltozás, illetve a székhelyváltozás kerülne átvezetésre
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

138/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a „Dr. Lódner Nándor” Egészségügyi
Közalapítvány alapító okirat 2. valamint 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2. Székhelye: 8300 Tapolca, Május 1. utca
8./C”

„6. Elnök: Dr. Cséri Tamás 8300 Tapolca, Úttörő
utca 23.”

Felhatalmazza Tapolca város aljegyzőjét, hogy
a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket
megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős: aljegyző

21) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének 2009-
2013. évre szóló felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: 2008-ban fogadták el Tapolca Város Közművelődési
Feladatellátási és Fejlesztési Tervét, 2009-ben lépett hatályba. Ennek a tervnek a
felülvizsgálatára kerül sor. Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Tóth Mária oktatási referens: Mint azt már a bizottsági ülésen is jelezte, két
pontosítást szeretne kérni a koncepció vonatkozásában. Az egyik a 17. Oldalon lenne,
amikor a Tapolca Kft. még úgy szerepel, hogy Tapolca Város Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. Kéri a Város Kereskedelmi és Szolgáltató szavak kihúzását. A 19.
Oldalon a finanszírozásra vonatkozóan a számszerűséget, azaz az 5 millió forintot
kéri kihúzni, és csak a százalékos meghatározást kéri bent hagyni.
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Császár László polgármester: Előterjesztőként a módosításokat befogadja. Felkéri a
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot az elhangzottak figyelembe vételével egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

139/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca Város Közművelődési
Feladatellátási és Fejlesztési Tervének
felülvizsgálatát 2009-2013. közötti évekre
jóváhagyja, és a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

22) Tapolca város 3. számú fogorvosi körzetét ellátó orvos személyében
bekövetkező változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ebben a körzetben Dr. Szöllősi Zsolt volt a feladatot
ellátó orvos, aki bejelentette, hogy el kívánja adni ezt a praxist Dr. Dézsenyi Éva
fogszakorvosnak, aki egyébként a feladatot ebben a körzetben látta el a Szöllősi
Dentál Kft. keretein belül. Megvéve a teljes praxist vinné tovább doktor nő a
feladatokat. A törvény szerint ehhez az önkormányzat jóváhagyása szükséges.
Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

140/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete tudomásul veszi Dr. Szöllősi Zsolt
fogszakorvos felmondását Tapolca város 3.
számú fogorvosi körzetének ellátása
vonatkozásában.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

141/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca város 3. számú fogorvosi
körzetének ellátására 2011. július 1. napjától Dr.
Dézsenyi Éva fogszakorvossal kíván ellátási
megállapodást kötni.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy a területi ellátási kötelezettség
átvállalásáról szóló megállapodást Dr. Dézsenyi
Éva fogszakorvossal írja alá.

Határidő: 2011. július 1.
Felelős: polgármester

23) „A tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése” c. pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megjelentette a
Regionális Operatív Programok keretében a kerékpározás, mint környezetbarát
közlekedési mód fejlesztésére a pályázatot, ami az előterjesztésben leírt célokat
támogatja. Látható, hogy a pályázatban milyen feltételekkel, hogyan lehet indulni.
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Minimum 85, maximum 90%-os támogatási intenzitással, és 50-300 millió forintos
elnyerhető támogatási összeggel lehet pályázni. Látszik, hogy legközelebb június 28-
án kerülhet benyújtásra pályázat. A korábbi elképzeléseik és a stratégiai céljaik
között is megfogalmazásra került, hogy a kerékpárút folytatását a város másik
irányába, a Dobó lakótelep irányába kívánják fejleszteni. Ennek a nyomvonal
kijelölése a szakértővel jelenleg is folyik. A Sümegi út, Rendezvénycsanok, Május 1.
Utca Dobó lakótelep irányába a nyomvonala a Keszthelyi út mentén hogyan kerül
majd kialakításra. A határozati javaslat arra irányulna, hogy a stratégia programjuk
céljainak megfelelően készítsék el a pályázati dokumentációt, és adják be erre a
kerékpárút fejlesztésre az előbb említett nyomvonal legoptimálisabb kiválasztásának,
ami folytatása lenne a most meglévő kerékpárútjuknak. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság levezető elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatot 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.

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

Lévai József képviselő: Az előterjesztés indoklás részében szerepel, hogy egy
komplex pályázatot tudnak támogatni, ami teljesíti azt a célt is, hogy meglévő
infrastruktúrához kapcsolódó új infrastruktúra létrehozása. A pályázatban az egészet
komplexen meg kell valósítani, vagy lehet ütemezni a megvalósítást? Magyarán
felvázol egy hosszú távú fejlesztési elképzelést, és azt mondja, hogy elkezdi az I.
ütem megvalósításával a Dobó lakótelep összekötését a várossal, vagy amit terv
szintjén leadnak, azt teljes egészében a pályázat keretében meg kell, hogy
valósítsanak.

Császár László polgármester: A pályázatban megpróbálják a teljes egészét
belefoglalni. Majd ki fog derülni, hogy ebből a pályázat mit fogad be, mit támogat, és
nyilván annak figyelembe vételével tudnak dönteni arról, hogy ha a teljes összeget
elnyerik – amiről már az elmúlt napokban már egy költségbecslés előzetesen készült
– így nagyságrendileg 76-80 millió forint közé becsüli a szakasz teljes bekerülését. Ha
ezt nem tudják elnyerni, akkor nem tudják a teljes szakasz megvalósítani ebből. Ha
elnyerik, akkor a támogatási szerződésben általában meghatározásra kerül az
ütemezés, hogy két éven belül meg kell valósítani.

Lévai József képviselő: Minden tisztelete azoké, aki energiát ölt bele azért, hogy ezt
az előterjesztést ide letegye eléjük. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy mindenki
által támogatandó cél, hogy a Dobó lakótelepet összekössék a várossal, ami a
gyalogos forgalom biztonságos lebonyolítását is és a kerékpárral történő
megközelítést is biztosítja. Amit kapott térképvázlatot, hogy hogyan tervezik ennek
az új szakasznak a rákötését a már meglévő városi kerékpárút hálózattal, úgy
gondolja, hogy az aggályos. Aggályosnak tartja azért is, mert mióta létezik ez a
meglévő kerékpárút-hálózat, azóta vita tárgya. Hallott pár véleményt, hogy a város
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megbékélt vele. Úgy gondolja, hogy nem megbékélt vele, hanem egyfajta túlélési
reflex kapcsán azt mondta, hogy tudomásul veszik, de ez nem azt jelenti, hogy
szeretik és támogatják, főleg nem hasonló szellemben történő folytatását ennek a
kerékpárútnak. A másik észrevétele ezzel kapcsolatban, hogy egyrészt folyamatosan
meg a gondolkodásuk arról, hogy a városközpontnak a közlekedési rendjét
átalakítják, nevesítve a Fő tér és a Deák Ferenc utcának a forgalomcsillapítása
kerülhet szóba, illetve a Hősök terének a teljes forgalomátrendezése, amennyiben az
intermodális pályázaton nyer a település. Azt gondolja, hogy mindkét közlekedési
koncepció megvalósulása kihatással lehet adott esetben arra is, hol lenne logikus
megvalósítani a városközponton keresztülhaladó kerékpárutat. Pont ez a középső
szakasz, ami vitatéma. A jövőben egy sokkal optimálisabb nyomvonalon lehet
megvalósítani, és ezért kérdezte az ütemezett megvalósítást, ami nem arra
vonatkozott, hogy most a pályázat keretében egy évre, két évre eltolva valósítják
meg, hanem azt mondhatják, hogy a középső részt tervezik, de majd annak
megvalósítását egy másik pályázat keretében egy későbbi időpontban kívánják
megteremteni. Ettől egy sokkal optimálisabb nyomvonalat is el tudna képzelni.
Kérdezte a bizottsági ülésen, hogy milyen más alternatívák kerültek megvizsgálásra,
nem kapott egyértelmű választ erre. Továbbra is azt mondja, hogy miután a most
tervezett, az újabb megint azt jelenti, hogy parkolók kerülnek elvételre. Ez
megnehezíti, megváltoztatja az ott élők életét negatívan. Egy nagyobb,
körültekintőbb tervezést tudna ezzel kapcsolatban elgondolni, ami kiszolgálja azt a
célt, hogy a kerékpáros közlekedést a városban tovább preferálják és biztonságossá
teszik, ugyanakkor azt gondolja, hogy a már meglévő érdeksérelmeket is
megpróbálja minimális szinten tartani.

Császár László polgármester: Nincs megbékélve a kerékpárúttal. Folyamatosan
vizsgálják annak lehetőségét, hogyan lehet egyszerűsíteni egy nyomvonal-kijelölést,
mert a belvárosi szakasznál nem igazán építésről van szó, hanem inkább nyomvonal
kijelölésről, ami néhány közlekedéstechnikai dolgot is jelent. Az elmúlt időszakban

május végén az interneten találkozott egy olyan híradással, hogy Budapesten a
Kiskör úton adtak át egy kerékpárutat egy forgalmas út mellett, ahol két sárga vonal
választja el a kerékpározókat az közlekedő autóktól, és ez most történt egy hónapja.
Akkor járt városukban egy közlekedési szakértő, akitől azt kérdezte, hogyan lehet az,
hogy Tapolcán vagy Veszprém megyében tábla-erdőket kell kihelyezni ahhoz, hogy
kerékpárnyomvonalat kijelöljenek? Budapesten, ahol a forgalom ennél lényegesen
nagyobb, ott pedig egy sárga vonallal ki lehet jelölni egy kerékpár-nyomvonalat,
mely jóval keskenyebb. Az internetes kép alapján durván egy méter szélességű, mert
egy kerékpáros éppen, hogy elfér rajta, működik a rendszer, és használják. Ha az
ember körülnéz más városokban, vagy akár számtalan világvárosban, hasonló
megoldások vannak, mert egy belvárosban nem várható el, hogy 280 cm szélességű
kerékpárutak legyenek, és mindenféle előírásnak megfeleljenek. Egyértelmű választ
nem adott rá, azt mondta, hogy vannak rá lehetőségek. Nyilván, hogy egy másik
tervezőcsapattal vették fel a kapcsolatot, akik keresik a megoldást. Azt gondolja,
hogy a belvároson keresztülvezető kerékpárút az nem kimondottan a pályázat
domináns része, hiszen a kijelölés, a felfestés, tábla kihelyezése a megoldás. Az
építés, vagy a nagyobb része a Keszthelyi út mellett, ahol fizikailag szélesíteni is kell
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a járdát, és a nyomvonalat meg kell erősíteni, vagy új nyomvonalat kell kiépíteni, az
lesz a nagyobb összegű költség, a kisebb összegű az, amin változtatni is lehet adott
esetben. Azt próbálják keresni, hogyan lehet megoldani a már meglévő szakaszon is,
vagy ha nem itt, akkor máshova elhelyezve. Bárhova próbálják tenni, nem egyszerű.
Ha változni fog a közlekedési koncepció a belvárosban, akkor azt is felül kell
vizsgálni, de most az adott helyzetre próbálták megoldani azt a lehetőséget, ami
rendelkezésre állt. Túlzónak tartja azokat a közlekedési eszközöket, amelyek
kihelyezésre kerültek, de ezeket a szakhatóságok illetve a rendőrség
együttműködésével írták elő. Nem érti azt, hogy ami Budapesten engedélyezhető, az
Tapolcán, Veszprém megyében miért nem engedélyezhető? Erre próbálják
megkeresni a válaszokat, és megpróbálják ők is azt a legegyszerűbb, és mindenki
számára elfogadható megoldást megtalálni, ami ezzel kapcsolatban lehet. Májusra
volt tervezve egy közlekedési tanácskozás Tapolcára, ez július 1-re került át. Ezek a
szakemberek is itt lesznek a tanácskozáson. Bízik abban, hogy személyesen is
meggyőződhetnek erről, illetve azokat az információkat, amelyeket eljuttattak
hozzájuk, tudnak rá megoldást találni, hogyan lehet ezt a nyomvonalat
felülvizsgálva módosítani a most meglévő kerékpárútjukon. Most az a döntés, hogy
vagy teljesen eltörlik a helyéről a mostani szabályozók szerint, vagy jóval egyszerűbb
megoldásokon lehet finomítani, tehát ezen dolgoznak.

Lévai József képviselő: Azt szeretné, hogy ne lavírozzák bele magukat egy olyan
helyzetbe, hogy ha beadják a pályázatot és nyernek rajta, utána meg az lesz a
problémájuk, hogy öt évig fenn kell tartani, és nem módosíthatnak rajta. Pont ez az
előkészítő, tervező szakasz a legfontosabb. A nyomvonal kijelölés az egyik
legfontosabb elem. Minden tisztelete polgármester úré, hogy lassan egy éve
vizsgálják ezt a koncepciót, csak se ő se az ebben érintettek nem látnak különösebb
előremozdulást. Lehetnek megértőek, csinálhatnak sok mindent, de ha nincsen ennek
hozadéka, akkor ez így nem sokat ér. Arra hívja fel a figyelmet, hogy egy gondos
előkészítést akár a testület elé hozzák be újra, mert a nyomvonal kijelölés egy

kardinális pontja a pályázatnak. Önmagában az, amiért nekikezdtek – hogy a
lakótelepre egy biztonságos közlekedésösszekapcsolást meg tudjanak valósítani – az
a testület által támogatandó.

Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy ennek semmilyen akadálya nincs,
figyelembe véve az elmúlt évek tapasztalatát. Biztos, hogy meg fogják fontolni a
belvárosi szakasznak, ami összeköti a másik szakasszal, vagy a lehetséges
módozatait, hogy milyen formában, hogyan tudják megoldani.

Sólyom Károly alpolgármester: Úgy gondolja, hogy akkor, amikor a nyomvonal
kijelölése szóba kerül, akkor három szempontot kell figyelembe venni. Egyik a
kerékpározásnak az öröme, és csak azért használja a kerékpárutat, mert
kerékpározik. Ez részben a Tapolca-Diszeli kerékpárútnál tapasztalható. A másik,
hogy ha valahova célzottan el akar jutni. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy ne
kimondottan egy légüres térbe menjen az a kerékpárút, mert azok, akik célzottan
valamilyen intézményhez, vagy máshova akarnak eljutni, akkor nem fogják azt
igénybe venni. A harmadik pedig a lakosság ilyen irányú észrevétele, ami nem
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elhanyagolható, és korábban is felmerült a jelenleg működő kerékpárútnál, ahol
minden bizonnyal érdekek is sérülhetnek. Úgy gondolja, hogy egy kerékpárútnak
szerves részének kell lennie a város életének. Bele kell a város rendszerébe építeni ezt
a kerékpárutat. Úgy látja, hogy az itt felvázolt nyomvonal mind a három
kritériumnak tökéletesen megfelel.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal,
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

142/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete összhangban „Tapolca Város
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti
gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire”
című dokumentumban foglaltakkal
szükségesnek tartja a tapolcai kerékpárút
hálózat fejlesztését.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása
érdekében a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli
Regionális Operatív Program keretében
meghirdetett „Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése” című KDOP-4.2.2.-11 kódszámú
pályázati felhívásra készítse elő benyújtásra „A
tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése”
megnevezésű projekt pályázati útmutatónak
megfelelően elkészített dokumentációját.

Határidő: 2011. július 28., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

24) Tapolca, Darányi I. u. 19. szám alatt lévő víztorony önkormányzati
tulajdonba vétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Korábban már ezzel a témával a két civil szervezetük
is foglalkozott. Az elmúlt héten megkereste Turi Péter, a Rockwool Kft. helyi
vezetője, hogy a Rockwool úgy döntött, hogy felajánlja az önkormányzatnak ezt az
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ingatlant térítésmentes átadásra, amely 585 m2 nagyságú ingatlan amelyen áll egy
helyi védelem alatt álló víztorony. Ezt ajánlja fel a városnak térítésmentes átvételre,
amely egyébként ipartörténeti és építészeti jelentősége miatt került be helyi védelem
alá. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság levezető elnökét, ismertesse a
bizottság álláspontját.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány elnöke:
A szervezeteik javasolták azért, mert a lakosság köréből többen is megkeresték őket,
hogy valami történjen ezzel ipartörténeti jelentőségű objektummal. Szervezeteik a
Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány, valamint a Tapolcai
Városszépítő Egyesület a továbbiakban készséggel részt vesz majd ennek a
megóvásában, renoválásában, esetlegesen a további gondolatoknak a
megvalósításában. Gondol itt elsősorban egy kedvező pénzügyi lehetőségeknek a
lebonyolítására.

Császár László polgármester: Adott esetben igényt tartanak az alapítvány
segítségére. Ennek költsége van, adott esetben évente néhány alkalommal lenyírják a
füvet. A műszaki állapotáról érdeklődött időközben azzal a cégtől, aki a
karbantartást szokta végezni. Elmondta, hogy szerinte a statikailag a víztorony jó
állapotban van, 6-7 éve lett lekezelve, de semmilyen gondja nincsen. Egy
állagmegóvás, festés ráférne, de megvizsgálják ennek mértékét és nagyságát. Úgy
gondolja, megtalálják annak módját, hogyan tudják ezt az ingatlan-együttest a jó

gazda gondosságával karbantartani.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

143/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Rockwoll Hungary
Szigetelőanyagipari és Kereskedelmi Kft.
térítésmentes felajánlása alapján önkormányzati
tulajdonba veszi a Tapolca, Darányi I. utca 19.
sz., 2738 helyrajzi számú, 585 m² területű, kivett
vízmű művelési ágú ingatlant és a rajta álló
helyi védelem alatt lévő víztornyot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a térítésmentes átadásra
vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: polgármester

25) Fénykereszt felállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Érkezett hozzájuk egy megkeresés Hederics Józsefné
Tapolca, Martinovics u. 15. szám alatti lakostól, a kérelem az előterjesztés mellékletét
képzi. A Déli Városkapu Parkban egy tapolcai fénykereszt felállítását irányozná elő.
Az ötlet nem elvetendő, és megfontolásra alkalmas. A helyszínrajz alapján látható,
hogy a Déli Városkapu Parknak a városhoz közelebb eső részén, a sétány kezdetén
kerülne felállításra, amelyből az országban már több helyen is van ilyen. A kereszt
leírása és jelentősége is olvasható ebben az előterjesztésben. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság levezető elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.

Bakos György képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

144/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a
Tapolca 733 helyrajzi számú, önkormányzati
tulajdonú ingatlanon felállításra tervezett
Fénykereszt létesítéséhez. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester
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VEGYES ÜGYEK:

- Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Mindenki kézhez kapta az előterjesztést. Az elmúlt
időszakban több alkalommal keresték meg őket, illetve az önkormányzat is
megkeresett személyeket, illetve felhívásokkal vállalkozásokat. Ahhoz, hogy az
adományozó, illetve a kötelezettséget vállaló személyeknek is minél kedvezőbben
leadminisztrálható legyen egy ilyen támogatás összege, ehhez szükséges az, hogy az
önkormányzat kijelölje a Polgármesteri Hivatalt, mint kötelezettségvállalás
szervezőjét, amelyben meghatározzák azokat a célokat, amelyekre az önkormányzat
várja a helyi polgárok, civilek, vállalkozások adományozását. Ebben bent szerepel a
helyi önkormányzatú intézmények felújítása, karbantartása, az önkormányzati
tulajdonban álló, a fekvő- és járóbeteg ellátást biztosító épületek felújítása,
karbantartása, egészségügyi gép, műszer beszerzése, a helyi önkormányzati
rendezvények támogatása, gyermek- és felnőtt játszóterek bővítése, felújítása. Ezek
azok a fontosabb címek, amelyek alapján támogatást lehet nyújtani, és a hivatal fogja
az adminisztrációs részét csinálni, illetve megállapodás keretei között végezni az
adomány gyűjtését, és a célhoz való eljuttatását. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Ezek a felajánlások általános célúak, vagy konkrét célhoz
kötődő, vagy tetszőleges? Az önkormányzat megnevez feladatköröket, amikre
várnak kötelezettségvállalást. Aki a felajánlást teszi, az általános céllal kell, hogy
tegye, vagy egy konkrét feladatra?

Császár László polgármester: Ezekbe a körökbe beletartozó célokra. Ezen belül meg
lehet jelölni konkrétan is, ha valaki egy konkrét egészségügyi gép-műszert szeretne,
meg lehet azzal is jelölni, vagy konkrét intézmény támogatásával, nyilván akkor arra
fordítják az összeget.

Lévai József képviselő: Felelősséggel tartozik azért, ha egy konkrét célt kíván
támogatni, hogy akkor az általa biztosított felajánlás arra a célra kerüljön
felhasználásra.

Császár László polgármester: Azért kerül ez a hivatalba, hogy a felajánló felé el is
tudjanak számolni az összegről. Ebben vannak már konkrét felajánlások, azért
próbálták meg ezeket a célokat megfogalmazni. Ha más jellegű igény lesz, akkor
természetesen ez a kör bővíthető, de ezek a megfogalmazások lefedik azt a kört, ami
gyakorlatban voltak illetve várhatóak.

Lévai József képviselő: Ez jogilag mennyivel másabb konstrukció, mint amikor az
alapítványaikat támogatja valaki direkt?
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Császár László polgármester: Adó szempontjából ha cég vagy magánszemély teszi
meg, akkor annak megvannak az adóleírás szabályai. Ezek közérdekű
kötelezettségvállalásnak minősülnek, és ebből az adóalap 30%-kal csökkenthető, ha
van valakinek erre lehetősége. Az alapítványoknál ez már nem működik. Ott a
közhasznú vagy kiemelten közhasznú, azt be kellett jelenti, vagy már korábban be
kellett jelenteni. Akinek vannak ilyen minősítései, azokra érvényes lehet. Ha valaki
megállapodás keretében végzi ezt hosszabb távon, akkor vonatkozik rá. Aki
adományoz, vagy felajánlást tesz, annak az önkormányzat kiadja a szükséges
igazolásokat, amit egy adóalap csökkentésnél érvényesíteni lehet.

Bognár Ferenc képviselő: A helyi önkormányzati fenntartású intézmények
épületeinek felújításába, karbantartásába beletartozik a megyei fenntartásban lévő
intézmények is?

Császár László polgármester: Igen, beletartozik.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

145/N/2011. (VI.24.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tapolcai
Polgármesteri Hivatal közérdekű
kötelezettségvállalást szervezzen Tapolca
városban a következő közérdekű célokra:

- a helyi önkormányzati fenntartású
intézmények felújítása, karbantartása,
- az önkormányzati tulajdonban álló, a fekvő-
és járóbeteg ellátást biztosító épületek felújítása,
karbantartása,
- egészségügyi gép, műszer beszerzése,
- a helyi önkormányzati rendezvények
támogatása,
- gyermek- és felnőtt játszóterek bővítése,
felújítása.

A Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármestert a közérdekű célra történő
felajánlások elfogadására, valamint felkéri a
Polgármestert és a Jegyzőt a közérdekű
kötelezettségvállalás feltételrendszerének
kialakítására.
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Határidő: 2011. július 31.
Felelős: polgármester, jegyző

Császár László polgármester: Megadja a szót Orbán Tibornak.

Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány elnöke:
Egy bejelentéssel szeretne élni. A Veszprém Megyei Bíróság bejegyezte Tapolca
Környéki Bányászati Hagyományápoló Egyesületet. Azért mondja el nyilvánosan,
mert céljuk az, hogy Tapolcán és Tapolca környékén lévő régi bányászati helyeket
megóvják, és arra úgy is emlékezzenek, hogy hatalmas jelentősége volt a XIX. század
II. felében, a XX. század I. felében a dunántúli vasútvonalak és a dunántúli utaknak
az építésében. Gondol itt azokra a bazaltbányákra, amelyeket már csak úgy
emlegetnek, hogy tájsebek, de nem gondolnak arra, hogy valamikor ezeknek nagy
ipari jelentősége is volt. Szeretnék megőrizni ezeknek a bányáknak a meglévő
relikviáit, ha olyan dolgokat is szeretnének, amit több helyen már megvalósítottak,
hogy valamilyen kirándulóhelyet csináljanak Zalahalápból vagy Tapolca-Diszelből
stb. Kéri a lakosságot arra, hogy támogassa őket azzal is, hogy feltárja és elmondja
nekik, hogy milyen emlékeik vannak ezzel kapcsolatban. Kéri a Képviselő-testülete
és polgármester urat, támogassa az egyesületet.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK:

Rig Lajos képviselő: Tájékoztatást szeretne kérni, hogy a déli városrésznél lévő piac
2011. május hónapban rendelkezett-e hivatalos engedélyekkel, pl. önkormányzat,
ÁNTSZ, fogyasztóvédelem stb. A volt honvédségi laktanya területén kialakították a
mostani lomis piacot, és a felmérések szerint alig tíz kereskedő kezdte meg az
árusítást. Kéri polgármester urat, hogy lehetőség szerint a következő testületi ülésre
tájékoztassa a Képviselő-testületet az engedélyek meglétéről. Ha esetlegesen nincs
engedélyt, akkor a szükséges intézkedést tegye meg.

Császár László polgármester: Néhány kérdésre most is tud válaszolni. Működési
engedéllyel rendelkezik a piac, Sümeg város jegyzője adta ki annak idején a piac
működési engedélyé. Az, hogy a működési engedélyben meghatározottak és
megfogalmazottak szerint végzi-e a tevékenységét, erre irányultak ellenőrzéseik, és
folyik ennek a vizsgálata, tehát több alkalommal rendszeresen végeztek
ellenőrzéseket egyrészt a kereskedőknek az engedélyeit, illetve a működés feltételeit.
Kérték Sümeg város jegyzőjét, mint szakhatóságot, hogy ebben nyilatkozzon.
Folyamatban vannak, de látszik, hogy ezzel vannak problémák. Már száz felett van a
szabálysértési eljárásoknak a száma. Nem Tapolca az eljáró hatóság, de az
üzemeltetővel és az ott megjelenő kereskedőkkel kapcsolatban is a szabályok
betartását maximálisan meg fogják követelni.
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Rig Lajos képviselő: Ezek a szabálysértések általában a vállalkozásoknak a hiánya,
illetve a számlakiadások hiánya, mivel nem is tud számlát adni az ott dolgozó
kereskedő. Ebből adódik?

Császár László polgármester: Ez hatósági ügy, nem az ő hatásköre. Személyiségi
jogokat is sért a dolog, nem biztos, hogy a televízió nyilvánossága elé tartozik. Az
tény, hogy vannak szabálytalanságok, azért vannak folyamatban ügyek. Az
üzemeltetővel szemben is van szabálysértési eljárás folyamatban. Többen
megkeresték fogadóórán és a sajtóban is ezzel kapcsolatban. Az önkormányzatnak
nem az a célja, hogy akár az ott lévő kereskedőket vagy üzemeltetőt ellehetetlenítsék,
csak a jogszabályok és a keretek betartására szeretné őket kötelezni, ami mindenkire
vonatkozik. Megvannak az engedélyek jogszabályi keretei, melyeket maximálisan be
kell tartani, és akkor a vállalkozás teljes mértékben és jogszerűen működhet.
Következő testületi ülésre rövid írásos tájékoztatót is össze tudnak állítani ezzel
kapcsolatban, hogyan állnak ezek az ügyek.

Szalkai Zsolt képviselő: Márciusban tárgyalták a strandfürdő lehetséges nyitását.
Úgy beszélték, hogy júniusban lesz egy előterjesztés a strandfürdővel kapcsolatban,
hogy melyik helyszínen tudnák adott esetben létesíteni. Ez az előterjesztés hogyan
áll? Ebben hónapban nem tárgyalták ezt az előterjesztést.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Egy pályázat kiírásáról
volt még szó akkor. Várják a vízügyi hatóságnak a vízkútfúrásra vonatkozó
engedélyét. Az ügyintézőtől azt az információt kapta, hogy megírták, a saját
osztályuk jóváhagyta, a jogi osztály előtt van jóváhagyáson. Kérte, hogy sms-ben
értesítsék az aláírásról, elképzelhető, hogy ez a mai napon is meglesz. Meg szerették
volna várni a pályázat kiírása előtt, hogy milyen feltételeket szab a kútfúrással
kapcsolatban. Ha megvan az engedély, akkor ki tudják írni a pályázatukat.

Lévai József képviselő: A tavasz folyamán az Ady Endre utca, illetve a Fő téri fák
lomtalanításra kerültek. Az persze szakmai kérdés, hogy azokat úgy kellett
megcsinálni, vagy lehetett volna-e másképpen is. Ennek folyamodványaképpen a
posta előtti fák szemmel láthatóan betegek. Többen kérdeznék, hogy ennek biztosan
így kell lennie, vagy lehet azokkal még valamit kezdeni, hogy túléljék ezt a nyarat?

Császár László polgármester: Ezek azért lettek pontosan így megmetszve, mert a
fajtajellege miatt nagyon erőteljes növekedésű, és ezt a gömbformát így veszi fel, ami
a posta előtt voltak, azok korábbi ültetések, és nagyon elöregedett állapotban vannak.
Ott egy kicsit drasztikusabb visszavágást kellett elvégezni. A Fő téri résznél látszik,
hogy fiatalabb fák, idén már a szakemberek, akik ezt végezték, két három évente meg
kell metszeni, hogy ne növekedjen túl a két-három méteres koronaméreten. Ebben az
évben 1,5 méteres hajtása lesznek a fáknak.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Képviselő úr szólt neki
is korábban, hogy tetvesedést észleltek a levélzeten, mire beért a hivatalba, azok már
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le voltak permetezve, és folyamatosan a permetszer előírásainak megfelelően ezeket
a permetezéseket végzik.

Császár László polgármester: Az E.ON megkereste az önkormányzatot az elmúlt
héten, hogy a légvezetékek ahol futnak a városban, a korábbi évekhez hasonlóan
idén is ahol szükséges, el fogják végezni a lombkoronáknak a megmetszését, hogy ne
érjenek bele a légvezetékbe. Ennek az ütemezéséről valószínűleg egy tájékoztatót ki
fognak adni, mert ezt vállalkozóval végeztetni az E.ON.

Szalkai Zsolt képviselő: Az előterjesztések között a belváros rehabilitációja is
szerepelt. Az önkormányzati üzletek bérlői milyen módon lettek kiértesítve arról,
hogy az esetleges munkavégzések mettől meddig fogják akadályozni az ő
tevékenységüket?

Császár László polgármester: Folyamatos napi kapcsolatban vannak a bérlőkkel.
Volt olyan üzlet, ahol nyílászáró cserét hajtottak végre, az az üzlet működését
akadályozza, erről értesítették időben a bérlőt. Az erre az időszakra eső bérleti díj
csökkentésről vagy elengedéséről is folytak egyeztetések, illetve a kialakításnál
bizonyos dolgokat kompenzáltak. Ezeket folyamatosan figyelemmel kísérik, hiszen a
vállalkozásoknak van ilyen jellegű problémája ebből adódóan. A belvárosi
irodaháznál volt ilyen, de a postaudvarban az udvar feltúrása miatt jelezték, hogy
kevesebb a forgalom, mert nem mernek bemenni az emberek. Amikor elkészül,
akkor a remények szerint annál jobb és nagyobb forgalmat tud generálni.

Szalkai Zsolt képviselő: A déli elkerülő út mellett van az árok, ami tele van vízzel, a
növényzet elég nagy benne. Folyamatosan rohad a növényzet, nagy bűzt áraszt
magából, az árokrendszert ki kellene takarítani.

Császár László polgármester: Az a Kht. kezelésében van, fel fogják szólítani.

Rig Lajos képviselő: Az önkormányzat mennyire toleráns a Kaméleon nevű
szórakozóhelyen kialakult szórakozási kultúrára, amelyből rendszeresen,
vasárnaponként hétfőn hajnalig nyúló, szórakozásnak nem nevezhető ordibálás
hallatszik, amely az ott élők nyugalmát teljesen megzavarja. Érdemes lenne többször
ellenőrzést tartani ezen a helyen. Fiatalkorúak vannak ott.

Pápainé dr. Németh Mária Hatósági Csoportvezető: Az idei évi ellenőrzési
ütemtervük szerint voltak már a szórakozóhelyen a rendőrséggel karöltve. Amikor
ők voltak, nem tapasztaltak semmit, de továbbra is napirenden van ez a kérdés.
Képviselő úrnak elmondja, hogy az ellenőrzések folynak, és természetesen mivel
felvetődött, kiemelt figyelemmel fogják figyelni ezt a szórakozóhelyet.

Császár László polgármester: A nyitva tartási időt és az engedélyben szereplő
kitételeket tudják ellenőrizni, de folyamatosan mennek kollégái valamennyi ilyen
szórakozóhelyre a rendőrséggel karöltve.
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Lévai József képviselő: A megyei önkormányzat Veszprém városának és Várpalota
városának is tárgyalta a csendrendeletét, amelyet abból a célból fogalmazott meg a
két önkormányzatnál, hogy az ilyen jellegű tevékenységek szankcionálható legyenek.
Érdemes lenne ezt tanulmányozni és átvenni a gyakorlatot. Korábban is volt már
nekik ilyen problémájuk a Móricz Zs. utca sarkán lévő szórakozóhellyel is, és
szemlátomást mintha tehetetlen lett volna a hatóság. Lehet, hogy eszközt kellene
biztosítani a hatóság kezébe, hogy érvényt tudjanak szerezni a lakossági érdekeknek
is.

Császár László polgármester: Megvizsgálják ennek a lehetőségét is.

Bognár Ferenc képviselő: A Juhász Gy. utca és az Egry J. utca között lévő füves
területen található a játszótér. Mellette van egy vízvételi lehetőség, ami arra alkalmas,
hogy a játszótér melletti zöld területet öntözzék. Ezt zárhatóvá kellene tenni, mert
több száz litert visznek el a környéken lakók is. Megengedik a tartályokat, és
elszállítják a vizet.

Császár László polgármester: Az aknát zárhatóvá kell tenni. Az ivókút azért került
mellé, ha valaki megszomjazik, akkor tudjon inni.

Bakos György képviselő: Tolmácsolni szeretné azon lakók kérését, akik a Radnóti
utcában laknak. Ott jön be egy utca a barackosból. Néha a kocsik úgy közlekednek,
hogy port kavarnak, nem tudnak szellőztetni, ruhákat nem tudnak szállítani. Kéri,
hogy erre próbáljanak valamilyen megoldást találni, mert az állapot tarthatatlan.

Császár László polgármester: Két fekvőrendőr van kirakva abban az utcában,
további kettőt fel tudnak tenni. Abban azt utcában ő is gyakran jár. Azok járnak
abban az utcában, aki ott laknak abban a térségben. Lakóövezet tábla és két
fekvőrendőr van kint.

Sólyom Károly alpolgármester: Egy meghívást szeretne elmondani. A holnapi nap
folyamán a Dobó városrészben megpróbálnak egy hagyományteremtő céllal egy
kulturális rendezvényt lebonyolítani, ami a városrész azon jogos igényét, hogy
jobban be lehessen kapcsolni a város életébe, megpróbálják kielégíteni. Érdekessége,
hogy a laktanya területén kívánják ezt a kulturális napot megtartani. Úgy gondolja,
hogy mind a felnőttek, mind a gyermekek számára egy színvonalas, szórakoztató
rendezvény lesz. Mindenkit szeretettel vár. Megpróbálják a civil szervezetet is
kivinni a lakótelepre. Megkeresték valamennyi civil szervezet a városban, és jó páran
jelentkeztek is, akik bemutatkoznának, hogy az ott lakók ezekről a civil
szervezetekről tudjanak, és ha kedvük, idejük van, akkor bármely civil szervezethez
csatlakozzanak segítőkész munkájukkal.

Bognár Ferenc képviselő: Közeledik a Semmelweis Nap, ami Tapolca-Diszel
városrészben a művelődési ház mellett lévő szabadtéri területen kerül lebonyolításra,
és természetesen az egészségügyben dolgozókra számítanak, hogy az egész napos
rendezvénysorozaton részt vegyenek. Ezt követően július 9-én kerül megrendezésre
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a hagyományos falunap, ahol a veterán motorosokkal is újra találkozhatnak. Július
15-én 18.00 órától az OTP Banktól a postáig le lesz zárva a Fő utca, 01.00 óráig
különböző programokat szerveznek a lezárt területen azzal a célzattal, hogy a Fő
utcán működő üzletek is nyitva tartanak, és minimum 30-50%-os árengedménnyel
lehet majd vásárolni az érdeklődőknek ezen idő alatt.

Császár László polgármester: Második alkalommal kerül idén megrendezésre a
Ghymes Fesztivál Tapolcán és a Szent György-hegyen. A megnyitó június 8-án
Tapolcán lesz a Hotel Gabriella, illetve a víziszínpad környékén, 8-9-10-én a városban
és a Szent György-hegyen számtalan rendezvény lesz. A plakátok, szórólapok már
kint vannak, az önkormányzat is részt vesz, mint szervezők, mindenkit sok
szeretettel várnak.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 09.55 órakor bezárja, a zárt ülés megkezdéséig 10 perc
szünetet rendel el.

K. m. f.

Császár László Ughy Jenőné
polgármester aljegyző


