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

Ügyiratszám: 1/100-29/2012.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.
szeptember 28-án (péntek) 08.05 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
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné aljegyző, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, 
Pápainé dr. Németh Mária Anita Általános Igazgatási
irodavezető, dr. Bihary Adrienn Georgina Okmányiroda 
vezetője, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Dénes Emil 
Adócsoport vezetője, Bakos Gáborné Városüzemeltetési 
Csoportvezető, Tóth Mária oktatási referens, dr. Rozgonyi 
Viktória önkormányzati ügyintéző, Vasáros Nikoletta 
jegyzőkönyvvezető, 

Unger Ferenc könyvvizsgáló, Dr. Papp Zsuzsanna szövőnő, 
Szollár Gyula Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, 
Varga Tiborné a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
igazgatója, Frang Lászlóné Tapolcai Óvoda igazgatója, Fodorné
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Csöglei Erika Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
vezetője, Dr. Zsiray Ferenc Tapolcai Városszépítő Egyesület 
elnöke, Péni Béla a Járdányi Pál Zeneiskola igazgatója, Stolár
Mihály a Szász Márton EGYMI igazgatója, Siposné Dr. Kiss
Gizella a Tapolca és Környéke Nyugdíjas Egyesület volt elnöke,
Baski Sándor a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány elnöke,
Gebhardt Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezető 
igazgatója, Tanács Péter Zsolt pályázó, a Tapolcai Városi
Televízió munkatársai.

Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a Képviselő-testület mai 
ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az 
ülést megnyitja. Napirend előtt néhány fontosabb bejelentést szeretne tenni. Szívből 
szeretne gratulálni Dr. Papp Zsuzsanna részére, aki a Magyar Kézművesség 
Alapítvány, a Magyar Kézművesség 2012. és a Víz Világa kézműves szemmel című 
pályázatán elismerő oklevélben részesült, és egy nagyon szép kiadványba került bele 
a pályamunkája. Szívből gratulál az önkormányzat nevében, és további erőt, 
egészséget kíván alkotó munkájához.

Dr. Papp Zsuzsanna szövőnő az emléklapot és a virágcsokrot Császár László polgármestertől 
átveszi.

Császár László polgármester: Szintén egy emléklapot szeretne átadni Siposné Dr.
Kiss Gizella részére. Tapolca Város Önkormányzata nevében köszönetét fejezi ki a
Tapolca és Környéke Kistérség Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti
Egyesülete elnökeként a nyugdíjasokért végzett lelkiismeretes, áldozatos munkájáért.
Gizi néni a nyár folyamán nyugdíjba vonult a nyugdíjas klub éléről. Elnökváltás 
történt, és szerette volna ezt a nagy nyilvánosság előtt is bejelenteni, illetve 
megköszönni a munkáját. Jó erőt, egészséget kíván a további tevékenységéhez.  

Siposné dr. Kiss Gizella az emléklapot és a virágcsokrot Császár László polgármestertől 
átveszi.

Császár László polgármester: Szintén a nyár folyamán egy fontos díjat
adományoztak Dr. Zsiray Ferenc elnök úr részére, aki a Város és Faluvédők 
Szövetsége Hungária Nostrától Podmaniczky-díjat kapott hazánk épített öröksége
megóvásában végzett kimagasló munkájáért. Természetesen az elnök úrnak is és az
egyesület valamennyi tagjának szól a kitüntetés. Szívből gratulálnak elnök úrnak és 
az egyesületnek is. További jó erőt, egészséget és sok hírnevet kíván a város vezetése 
nevében.

Dr. Zsiray Ferenc az emléklapot és Tapolca város borát Császár László polgármestertől 
átveszi.
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Császár László polgármester: Emléklapot szeretne átadni Szollár Gyula igazgató úr
részére. Tapolca Város Önkormányzata nevében köszönetét fejezi ki a Széchenyi
István Szakképző Iskola 2009-2012. évek között igazgatói, valamint a nevelési-
oktatási tevékenységéért kifejtett áldozatos munkájáért. Igazgató úr szűkebb körben 
már elköszönt tőlük, de úgy gondolta, hogy itt a nyilvános ülésen is szeretne neki 
átadni egy emléklapot. Természetesen nem válnak meg tőle, hiszen ő a városban 
továbbra is igazgatóként, csak más fenntartás alatt végzi a tevékenységet. Ehhez
kíván jó erőt, egészséget és további sikeres munkát.  

Szollár Gyula az emléklapot és Tapolca város borát Császár László polgármestertől átveszi. 

Császár László polgármester: Emléklapot szeretne átadni Bognár Ferenc úr részére.
Tapolca Város Önkormányzata nevében köszönetét fejezi ki a Szász Márton
Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola és EGYMI 2000-2012. évek közötti
igazgatói, valamint a nevelési-oktatási tevékenységéért kifejtett áldozatos
munkájáért. Képviselő úr nyugdíjba vonul, most a felmentési idejét tölti, de 
természetesen az önkormányzat képviselőjeként a további feladatokban részt vesz a 
városban. Jó erőt, egészséget kíván.  

Bognár Ferenc az emléklapot és Tapolca város borát Császár László polgármestertől átveszi. 

Császár László polgármester: Néhány köszönet kifejezését szeretné ismertetni. A
nyár folyamán több alkalommal gyermekek vettek részt a kórház barlangban
gyógykezelésen, és a Magyar Imre Kórház Csecsemő- és Gyermekgyógyászat 
vezetője, Dr. Kovács Ilona levelét szeretné felolvasni: „Tisztelt Polgármester Úr! 
Ezúton is szeretném megköszönni a 2012. július 9-27. között megrendezésre került
nappali barlangterápiás táborhoz nyújtott segítségét. A tábor nagyon jól sikerült, a
gyermekek számára különösen hasznos volt a légzőtorna, az úszás, a barlang klímája 
pedig rendkívül kedvező volt a légúti tüneteikre. A játékos programok színesebbé 
tették a napokat, élvezték a Tavasbarlangban az evezést, és a filmeket is, amelyeket
nekünk vetítettek. A táborban összesen 26 gyermek vett részt, a terápia előtt és után 
végzett légzésfunkciós értékben javulás látszik főleg azoknál az asztmás 
gyermekeknél, akik legalább 10 napig, vagy ennél több időt töltöttek a barlangban. 
Még egyszer köszönöm a segítséget. Tisztelettel: Dr. Kovács Ilona főorvos.” Örül, 
hogy ennyivel hozzá tudtak járulni a gyermekek gyógyulásához és egészségügyi
állapotuk javulásához. Szintén egy köszönőlevelet szeretne ismertetni. Hrisztov 
Marianna augusztus hónapban 17 napot töltött Tapolcán, nagy benyomást gyakorolt
rá mind a település, mind a környék és az ott lakók szeretete. Nagyon szembetűnő 
számára a város rendezettsége, a parkok, utak tisztasága, főleg a keleti régiókhoz 
viszonyítva. A város szépsége azonnal elbűvölte. Reggelente a gyönyörű Malom-tó 
környékén sétált, ahol Szöllősi Pál térfelügyelő készségesen válaszolt a kérdéseire. A 
séta utána barlangterápiás kezelésen vett részt, hiszen ez volt utazása célja.
Istentiszteleten is részt vett, a tó melletti Templomkert pedig teljesen lenyűgözte. 
Köszöni a város szeretetét, odafigyelését, amelyet még sehol idegen helyen nem
érzett. Őszintén reméli, hogy Tapolcán hasonló gyönyörű napokat fog eltölteni. 
Nagyon értékes embereket ismert itt meg, és a nyolcórás vonatút ellenére szívesen
fordulna máris vissza. Ez egy kézzel írott levél volt, ebből idézett, de ennyi elismerés 
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jól esik az embernek. A héten, szeptember 25-én került átadásra az OMSZ Közép-
dunántúli Regionális Mentőszervezete a megyében három új mentőautót kapott, 
mely „B” típusú, legújabb Volkswagen mentőautót. Ebből elsők között Tapolca is 
kapott egyet. Bízik abban, hogy azok az ígéretek, amik az egészségügyi
átszervezéssel kapcsolatban megtörténtek, válósággá válnak. Ezzel kapcsolatban
vegyes ügyek keretében egy képviselői indítványt is szeretne bejelenteni, amelyet a 
FIDESZ-KDNP frakció tett meg. Üdvözli körükben Stolár Mihály urat, a Szász
Márton Iskola új igazgatóját, akit megkér, hogy röviden mutatkozzon be a Képviselő-
testületnek és a nyilvánosságnak.

Stolár Mihály a Szász Márton EGYMI igazgatója: Megtisztelő, hogy a nyilvánosság 
előtt lehetőséget biztosítottak neki, hogy bemutatkozzon. 58 éves, matematika-
testnevelés szakos tanár, két felnőtt gyermeke van és három unokája. Augusztus 1-től  
öt évre kapott megbízást az intézmény vezetésére. Az eddigi időszak azt igazolja 
számára, hogy Tapolca városa fontosnak tartja a Szász Márton Iskola létét,
működését, hiszen az eddigi időszakban már olyan felújítások és kazáncsere történt, 
amely polgármester úr és a Képviselő-testület támogatását bírta. Arra kéri a 
testületet, hogy ez a kapcsolat legyen továbbra is egymásra figyelő, és eredményes az 
oktatás és a gyermekek érdekében.

Császár László polgármester: Napirend előtt a polgármester és az alpolgármesterek 
tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról lesz szó. Az elmúlt időszakban a Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Ellenőrzési Felügyeleti Főosztálya ellenőrzést végzett a megyében, 
hogy mely önkormányzatok tesznek eleget az információs önrendelkezési jogról és
az információs szabadságról szóló törvény előírásainak, magyarul, hogy a 
honlapjukon mit, hogyan és milyen tartalommal jelentetnek meg. A vizsgálat
megállapította, hogy a megye önkormányzatai közül csupán tíz önkormányzat
minősíthető kifogástalannak, ahol a teljes honlap adattartama megfelel a törvényi 
előírásoknak, és ebben a tíz önkormányzatban természetesen Tapolca is bent van, ő 
ezúton is gratulál valamennyi munkatársának, akik ezzel a munkával foglalkoznak, a
hivatal vezetésének, aljegyző asszonynak is, hogy ilyen színvonalas munkát 
végeznek, és végezzék továbbra is így a munkájukat. Kérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

138/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.
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Császár László polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 
pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – 
egyhangúlag – egyetért azzal, hogy a következő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra:

139/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

NAPIREND

1) Bizottsági tag és tanácsnok megválasztása
 Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok 
elbírálása

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Szándék kinyilvánítás az összes saját
tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott
köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon
működtetéséről  

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) Megállapodás elfogadása a pedagógiai
szakszolgálat igénybevételéről  

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozás 2013. évre

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

6) Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási
Alapítvány működéséről

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK

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) Bizottsági tag és tanácsnok megválasztása
 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Mint ismeretes, Szalkai Zsolt volt képviselő társuk 
2012. április 3-án lemondott mandátumáról. A megüresedett helyre Vajda Attilát -
aki a kompenzációs lista 7. helyén helyezkedett el - javasolt a szervezete, aki június
15-én esküt is tett a Képviselő-testület előtt, azóta a Képviselő-testület teljes jogú 
tagja. Az Ügyrendi Bizottságban volt Szalkai Zsolt tag. A korábbi megállapodások és
egyeztetések alapján a Jobbik Magyarország Mozgalomnak tartották fenn ezt a
helyet, így az Ügyrendi Bizottságba javasolja Vajda Attilát jelölni, és ugyanezen
indokok alapján Toronyi Tibor, a Jobbik Magyarország Tapolcai Szervezetének
elnöke őt a tanácsnoki munkára, de külsős tag nem javasolhat tanácsnoki posztra. 
Javasolja, hogy Vajda Attila kerüljön a közbiztonsági tanácsnoki poszt
megválasztására is. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Vajda Attila képviselő: Személyes érintettsége miatt a szavazáson nem kíván részt
venni.

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

Személyes érintettség bejelentése miatt a Képviselő-testület 11 tagja szavaz.  

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

140/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az Ügyrendi Bizottság tagjává

Vajda Attila

képviselőt megválasztja. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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141/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
Vajda Attila képviselőt tanácsnokká megválasztja. 

Feladatkörét Tapolca Város Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet 50. §-a alapján a
közbiztonságért és a társadalmi kapcsolatokkal
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan
állapítja meg.

2) Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása  
 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A jegyzői munkakör 2011. május 1. óta betöltetlen 
Tapolcán. Azóta aljegyző látja el a feladatot. Legutoljára 2012. február 17-én írtak ki 
pályázatot az előterjesztésben megfogalmazott, illetve az előírásoknak megfelelő 
tartalommal. A felhívásukra négy érvényes pályázat érkezett. A négy érvényes
pályázó közül Dr. Hoffmann Péter időközben visszavonta pályázatát, tehát három 
érvényes pályázó van, Dr. Csiki Gábor, Dr. Ornódi Lívia és Dr. Tanács Péter Zsolt.
Egy pályázó megjelent a Képviselő-testület mai ülésén. Dr. Tanács Péter Zsoltot 
üdvözli nagy tisztelettel, a többiek nem jelezték, hogy eljönnek, vagy távol
maradnak, ennek ellenére tárgyalhatják kérdésüket.
Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a három jelöltet három
tartózkodással egyhangúlag nem javasolja a Képviselő-testületnek. Az 5. határozati 
javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Nem hangzik el kérdés, észrevétel, megkérdezi a pályázót, kívánja-e pályázatát
kiegészíteni.

Dr. Tanács Péter Zsolt pályázó: Mindent elmondott a bizottsági ülésen, nem kívánja
a pályázatát kiegészíteni.

Császár László polgármester: Elmondja, hogy azért tárgyalják az előterjesztést 
nyilvános ülésen, mert valamennyi jelölt hozzájárult a nyilvános ülésen történő 
tárgyaláshoz. Kérdezi képviselő-társait, kinek van a pályázóhoz kérdése. 

Bakos György képviselő: Sajnálattal vette tudomásul, hogy a bizottsági ülésre is
csak egy jelölt érkezett meg, akinek kérdéseket tehetett fel. A többi jelölthöz is lett



8

volna kérdése. Nem tudja, hogy ezek után mennyire lenne célszerű megfelelő 
támogatásáról biztosítani a jegyzői állás betöltését ezekre a személyekre 
vonatkozólag.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 tartózkodás mellett  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

142/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzői munkakörre benyújtott pályázata alapján Dr. 
Csiki Gábor 1037 Budapest, Aranyvölgy u. 27. szám
alatti lakos Tapolca Város Jegyzőjévé történő 
kinevezését nem támogatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 tartózkodás mellett  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

143/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzői munkakörre benyújtott pályázata alapján Dr. 
Ornódi Lívia 8600 Siófok, Mikszáth K. u. 103. szám
alatti lakos Tapolca Város Jegyzőjévé történő 
kinevezését nem támogatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 tartózkodás mellett  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

144/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzői munkakörre benyújtott pályázata alapján Dr. 
Tanács Péter Zsolt 1152. Budapest, XV., Rákosmező 
köz 9/B. szám alatti lakos Tapolca Város Jegyzőjévé 
történő kinevezését nem támogatja.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:
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145/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzői munkakörre kiírt pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja.

Felhívja Tapolca Város Polgármesterét, hogy az
ismételt pályázati eljárással kapcsolatosan a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 30 nap
Felelős: polgármester

3) Szándék kinyilvánítás az összes saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről  

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A törvényi változások következtében 2013. január 1-től 
az önkormányzat szerepvállalása jelentősen megváltozik a köznevelés terén. 
Tankerületek kerülnek felállításra, ahol az illetékességi kerület megegyezik a járási
kerülettel, amelybe az általános iskolák, az alapfokú művészeti iskolák és a 
gimnáziumok tartoznak bele. Lesznek megyei tankerületek, amelyek megyei
székhellyel működnek, lesz megyei illetékessége és hasonlóan járási illetékessége. 
Járási illetékesség az általános iskolák, alapfokú művészetoktatási iskolák és 
gimnáziumok területén lesz, megyei illetékesség pedig a szakképző iskolák, 
kollégiumok, pedagógiai szakszolgálatok, pedagógiai szakmai szolgáltatások
területén lesz. Megállapítható, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
intézmények közül az előterjesztés táblázata szerint kik a fenntartók. Látható, hogy 
január 1-től, illetve szeptember 1-től hogyan változna a szerepvállalás. A háromezer 
főt meghaladó önkormányzatok esetében január 1-től a fenntartási feladatokat a 
Klebensberg Intézményfenntartó Központok látják el, de a működtetést az 
önkormányzatnak kell végezni. A törvény előírása szerint a döntési kompetenciájuk 
2013. szeptember 1-je utáni időszakra vonatkozik. A jövő évtől a törvényből kiderül, 
minden év május 31-ig dönthetnek a következő év működtetési feltételeiről. A jövő 
évet mindenképpen szeptemberig végig kell vinni, az azt követő időszakról pedig 
utána tud dönteni a képviselő-testület. Azt javasolja, hogy az önkormányzat vállalja 
ebben a körben a működtetést, a fenntartói jogokat pedig a Klebensberg 
Intézményfenntartó Központ fogja ellátni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat a) pontját
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  



10

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslat a) pontját 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat a) pontját egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Ez egy nyilatkozat, október végéig kell megerősíteni a 
döntést vagy ellentétes véleményt alkotni.  Képviselő társait kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?  

Lévai József képviselő: Tavaly decemberben fogadták el a köznevelésről szóló 
jogszabályt. Több olyan szabályozást tartalmaz a törvény, ami érthető és elfogadható. 
Mindenki érezte, hogy a közoktatás egy olyan terület, ami változtatásokat igényel. Ez
az előterjesztés a jogszabály egy szeletével kapcsolatban született meg. A 
működtetés-feladatellátás téma köré csoportosul. Az eredeti törvény sokkal 
helyesebb szabályozást tartalmazott, hiszen valós lehetőséget biztosított az 
önkormányzatoknak arra, ha anyagi lehetőségük engedi, ténylegesen működtessék 
az intézményt, hiszen a feladat-ellátási és működtetési feladatokat együtt kapták 
volna meg. A módosítás ezt gyökeresen átalakította. Ahogy Polgármester úr mondta,
az önkormányzatnak nincsen mozgástere. Amiről véleményt nyilvánítanak, a 
működtetés kötelezettsége, hiszen érdemben csak jövőre tudnak nyilatkozni, ha 
alátámasztják, hogy ezt a jogszabály által kötelezően előírt feladatot nem tudják 
anyagi okokból teljesíteni, a költségvetés nem nyújt rá anyagi fedezetet. E tekintetben
azt gondolja, hogy a törvényalkotó hibás álláspontból indult ki, mert többször
hangsúlyozták, hogy erre azért kerül sor, mert az önkormányzatok nem látták el a
közoktatással kapcsolatos feladataikat. Az elmúlt időszakban találkozhattak olyan 
hírekkel, hogy téli időszakban néhány iskola nem tudott nyitva lenni, mert nem 
tudták megoldani a fűtést. Az Állam úgy kívánja megoldani, hogy a pedagógusok 
bérét garantálja, hiszen annak kifizetése őt terheli, a működtetés pedig marad az 
önkormányzatoknál a 3.000 fős települések felett. A 3.000 fő alatti települések esetén 
állami feladatba megy át. Sosem fordult elő, hogy önkormányzatok pedagógus 
béreket nem fizettek ki, az viszont igen, hogy a működtetés költségeit nem tudták 
vállalni. Szerencsére Tapolca Város Önkormányzata ettől sokkal jobb helyzetben 
volt, és az intézmények is. Arról számolhatnak be, hogy az önkormányzat milyen
fejlesztéseket végzett el. Ahol hiányérzet lehet, az a Szász Márton Iskola, hiszen
normális elhelyezését az elmúlt időszakban sem tudtak megoldani. Az is látszik, 
hogy számtalan kérdőjel van ebben a jogszabályban. A szabályozás a tekintetben is 
kérdőjeleket tartalmaz, hogy együttműködésnek kell kialakulni az 
intézményfenntartó Állam és az állam nevében eljáró szervezet és az önkormányzat
között, hogy ez zökkenőmentesen tudjon működni. Senki ne értse félre, nincs 
kétsége, hogy a rendszer működtethető lesz. Egy újfajta együttműködést kell 
megtanulni, aminek a pontos kereteit még nem tudhatják. Továbbra is azt gondolja,
hogy az eredeti elképelés sokkal egészségesebb és az eredeti önkormányzati törvény
szellemének jobban megfelelő konstrukció lett volna. Ha az Állam mindenképpen 
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ragaszkodik, hogy ő akarja garantálni ennek a területnek a feladat ellátási minőségét, 
akkor sokkal tisztességesebb lett volna az, ahogy megyei fenntartási intézmények
esetében megy minden, ami a feladatellátáshoz szükséges, ezt a feladatot teljes
körűen ő látná el, és ha úgy látja, akkor biztosíthatta volna azt a lehetőséget, hogy 
átvegyék tőle és saját eszközöket is mellétéve elláthassák a saját és környezetük 
érdekében.

Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy lesznek a változással kapcsolatban
problémák, de az előző évekhez hasonlóan, bármilyen fenntartásban voltak az 
intézmények, az a megállapodás, amit a helyi önkormányzat kötött a fenntartóval,
mindenkor biztosította azt a rendszert, amiben az intézmények biztonságosan, jól
működtek. Azok az intézmények, amelyek a megyei intézményfenntartó központ 
működtetésében vannak, nagyon jó a kapcsolat. A nyári karbantartásra biztosítanak 
számukra pénzt. Továbbiakban is a város a sajátjának érzi az intézményeket és az ott
dolgozó pedagógusokat, hiszen a város gyermekei járnak az intézményekbe. Bízik
benne, hogy a megállapodások ugyanezt a rendszert továbbviszik és
zökkenőmentesen tudják működtetni ezeket az intézményeket. A feltételrendszeréről 
sok információ még hiányzik, de ez is kellő időben rendelkezésre fog állni és tudnak 
majd dönteni ezek mértékéről és nagyságrendjéről.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

146/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (4)
bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére, a saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől 
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon
működtetését 2013. szeptember 1-jétől képes vállalni. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4) Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről  
 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Korábbi időszakban is volt megállapodásunk Dabronc 
Önkormányzatával a szakszolgálati feladatok ellátását illetően. Ebben az évben is év 
végéig a városhoz tartozik, kérik a szakszolgálati feladat megtartását, igénybevételét,
ami 47.904 Ft-ot jelent az önkormányzatnak a mellékelt megállapodás tervezet
szerint. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangú
szavazati aránnyal 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.  

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

147/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Tapolcai Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat által ellátott pedagógiai szakszolgálati
feladatok igénybevételéről szóló megállapodást 
határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét, hogy a pedagógia szakszolgálati
feladatok igénybevételéről és hozzájárulásáról az 
igénybe vevő gyermek lakhelye szerinti illetékes 
települések önkormányzataival, tárgyalásokat



13

kezdeményezzen, és ezek eredményeként létrejött
megállapodásokat kösse meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő 
csatlakozás 2013. évre

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 2000. év óta működik ezt a pályázat, az önkormányzat 
minden évben csatlakozott hozzá. Hosszú évek óta 3.000.000 Ft-os nagyságrendet
jelent a költségvetésben, 50-60 fő tudta igénybe venni ezt a pályázatot. Az 
előterjesztés szerint 2013-ban is hasonló nagyságrenddel 3 millió Ft-tal támogatnák 
ezt az ösztöndíj rendszert. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén
felvetődött, hogy egyik évben sem merítették ki az összeg nagyságrendjét. 
Polgármesteri utasításban került meghatározásra, hogy 1.000-5.000 Ft adható havi
szinten. Megvizsgálják annak lehetőségét, hogy ezt a keretösszeget egy picit 
megemelve a 3 millió Ft-ot minél nagyobb arányban igénybe tudják venni a
pályázók. Nyilván ez a pályázók számától is függ. Az elmúlt évben 2.410.000 került
felhasználásra a 3 millió Ft-ból. 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.  

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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148/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. évre csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a
csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a 
pályázati kiírás közzétételére.

Határidő: 2012. október 30.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

149/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2013. évi költségvetése terhére 3.000.000-Ft
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a
pályázatok fedezetére.

Határidő: a 2013. évi költségvetés elkészítésének
határideje

Felelős: polgármester

6) Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány működéséről  
 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Köszönti a Kuratórium elnökét, Baski Sándor urat, az
alapítvány beszámolója azért került a képviselő-testület elé, mert döntés előkészítés 
van folyamatban a Kuratórium üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban.
Köszönti Gebhardt Gyula igazgató urat, a Városgazdálkodási Kft. vezetőjét. Röviden 
összefoglalták az Alapítvány Kuratóriumának elmúlt időszakban végzett 
tevékenységét, azt a munkát, amit a Kuratórium tagjai díjazás nélkül végeznek.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Császár László polgármester: Baski Sándort, a Tapolcai Városgazdálkodási
Alapítvány elnökét kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e
kiegészítést tenni?

Baski Sándor a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány elnöke: Tisztelt Képviselő-
testület! Örül, hogy a Kuratórium megmérettetésre kerül a Képviselő-testület előtt. 
Egymással nem összefüggő, véletlen események tették indokolttá, hogy ide kerüljön 
a Kuratórium munkájáról szóló tájékoztató. A Városgazdálkodási Kft átszervezése
teszi indokolttá, valamint az egyik törvény, hogy a Városgazdálkodási Alapítvány
ezt a 30%-os tulajdonhányadát át kívánja adni az önkormányzatnak. Az alapindok a
törvény. Nem akarták, hogy huzakodjanak egy törvény végrehajtásának módozatai
miatt. Meggyőződésük, hogy az önkormányzat jó gazdája lesz ennek a jelentős 
szolgáltatást végző szervezetnek. A távhőszolgáltatást végzi. A másik indok, ami 
miatt ide került a képviselő-testület elé, hogy az átadás körülményeiben sajnos 
bizonyos zavarok keletkeztek, nem általuk, az önkormányzat illetékeseivel nagyon
szoros együttműködésben, zavartalanul tudtak együtt dolgozni. A városban 
elhangzott, hogy minek adja az önkormányzat a 30%-os vételárat, hiszen a
kuratórium ezt is lenyúlja. Elsősorban morális kérdés. Polgármester urat megkérte, 
hogy az illetékes helyen szíveskedjen felvilágosítani azokat a személyeket, akik
hirdetői ennek a nagyon rossz ízű pletykának. Közölte, hogy nem elég, ha ez 
munkaértekezleten hangzik el, ezt képviselő-testületi ülésen kell elmondani. Ha 
ezzel a pletykával kapcsolatosan bármilyen kérdés merül fel, válaszolni tudnak. A
lényeg, hogy az egész nem igaz. Az, hogy mégis ide került, egyetlen oka van.
Közismert, hogy Magyarországon szokássá vált, hogy lehet valakikről nem pontos, 
nem megbízható információkat a köztudatba bedobni és lesz belőle „ribillió”. Sem a 
képviselő-testületnek, sem a kuratóriumnak nincsen arra szüksége, hogy ilyen 
rosszindulatú, tájékozatlan pletyka miatt a városban különböző észrevételeket 
tegyenek. Nem mindegy, mert ha ez utcai pletyka lenne, akkor az egészet észre sem
vették volna. A pletyka terjesztésben nagyon fontos, hogy honnan indul és kik azok,
akik ezt felkarolják. Sajnos ez olyan helyről indult, hogy muszáj volt a képviselő-
testületi ülésen ebben a témában tájékoztatást tenni. A továbbiakban jó
együttműködést és kapcsolatot kívánnak folytatni. Az átadási összeghez kapcsolódó 
városi tervekhez, mint tapolcai polgár is kíván sok sikert, legyen pénzük, hogy a
terveket meg tudják valósítani.

Császár László polgármester: Megerősítené, hogy akár alpolgármesterként, vagy 
polgármesterként nem emlékszik, hogy Tapolca Város Önkormányzata 70%-os
tulajdonosként, ellentétesen döntöttek volna. Ha voltak is vélemény különbségek, a
szavazások egyhangú szavazati aránnyal történtek. Az együtt munkálkodás a
korábbi időszakban is így volt. Reméli, hogy ez a későbbiekben is így lesz, hiszen az 
Alapítvány még utána is létezhet, ha lesz olyan feladata, amit el kíván látni. A város
együttműködik, mint a többi civil szervezettel. A Városgazdálkodási Kft. taggyűlései 
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különösebb gond és probléma nélkül zajlottak, a gondokat tárgyalások útján
rendezték, és a taggyűlés elé már olyan döntés előkészítés történt, ami egyhangú 
szavazattal végigvihető volt. Az országban sok helyen működik távhőszolgáltatás 
jelentős problémákkal, a Városgazdálkodási Kft nem probléma mentesen, de 
megoldja feladatát és végzi a város polgárainak és intézményeinek szolgálatában.
További jó együttműködést kíván az Alapítvány tagjainak. Képviselő társait kérdezi, 
hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

150/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány
működéséről szóló tájékoztatót elfogadja, a 
Kuratórium tagjainak ezúton köszöni meg a munkát.

VEGYES ÜGYEK

Császár László polgármester: Bejelentette az ülés elején, hogy egy indítványt kíván
előterjeszteni, amihez szeretné, ha minél többen csatlakoznának. A keddi napon 
történt mentőkocsi átadáson sok képviselő volt jelen, Sági képviselő úr kereste meg 
ezzel az indítvánnyal. Kéri, hogy a Képviselő Úr röviden vázolja indítványa lényegét. 

Sági István képviselő: A gondolat az indítványban megfogalmazott mentőkocsi 
beszerzésével kapcsolatban akkor merült fel, amikor a közelmúltban az Országos
Mentő Szolgálat által kiírt tender győztesét megismerhették, aki egy finn cég. A nyár 
folyamán a magyarországi finn-magyar testvérvárosok találkozóján vettek részt
Finnországban, ahol minden területen az ottani kapcsolatok erősítették azt a 
gondolatot bennük, ha bármilyen közérdekű kérésük van, ők ebben maximálisan 
partnerek. Látva az egészségüggyel kapcsolatos történéseket, látva a tapolcai
mentőszolgálat szakmai szűk keresztmetszetét, felmerült az a gondolat, hogy azt a 
nyertes céget megkeresve lehetne egy kedvező ajánlatot kérni egy esetkocsi 
beszerzésére. Természetesen ennek nem kis költsége lenne. Itt utalna vissza a keddi
eseményre, hogy az ott megjelent települések polgármesterivel és a frakció képviselő-
társaival egyeztetve a következő fogalmazódott meg bennük. Amennyiben erre a 
környező települések, vállalkozók, cégek hajlandóak lennének csatlakozni, a maguk 
részéről a tiszteletdíjukból 50.000 Ft-os induló összeget ajánlanának fel, amivel 
megnyitnának egy olyan számlát, pénzügyi alapot, amely lehetőséget nyújt arra, 
hogy egy kicsit provokálva ezt a fajta folyamatot a fenntartók felé, próbáljanak meg
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beszerezni egy esetkocsit, bővítsék a szolgáltatást. Higgyenek abban, hogy ezzel a 
gyorsaságot, az elérhetőséget, a  betegek gyors ellátását tudják segíteni. Örömmel 
közli, hogy képviselő-társai közül mindenki egyértelműen emellé állt. Köszöni, hogy 
Polgármester Úr az indítványt befogadta. Ez egy olyan közérdekű 
kötelezettségvállalás lenne, amely előbbre vinné az egészségügyi ellátás egy 
szegmensének, a szolgáltatás színvonalának javulását, és segíthetne az elmúlt
időszak itt-ott már ellenségeskedő közhangulatának a csillapítását.  

Császár László polgármester: Természetesen szívesen tett eleget annak, hogy az
indítvány a képviselő-testület elé kerüljön. Nem zárt körben szeretnék tartani, minél 
nagyobb nyilvánosságot kapjon ez a dolog, ehhez mindenki bármilyen
nagyságrendben csatlakozhat. Ha akkora összeg összejön, amely már tárgyalási
alapot képezhet bizonyos helyeken, akkor megindulhat az egyeztetés és talán
eredményre is vezet ez a nemes cél. A határozati javaslatot szeretné felolvasni.
„Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete közérdekű kötelezettségvállalást szervez 
Tapolcán, melynek közérdekű céljai: egy mentőautó (esetkocsi) beszerzése.  
Felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására, egyúttal 
felkéri a polgármestert és az aljegyzőt a közérdekű kötelezettségvállalás feltétel rendszerének 
biztosítására, valamint a felajánlások elkülönített kezelésére.” Az önkormányzat egy
elkülönített számlát létrehozhat, jogosult közérdekű kötelezettségvállalás fogadására. 
Nem kell külön alapítványt létrehozni. Cégek számára adóalap csökkentő 
tényezőként kedvezménnyel járhat. Azért próbálták így megfogalmazni, hogy minél 
nagyobb körben propagálásra kerüljön az elkülönített számlaszámmal. Mindenki
erejéhez képest hozzájárulhat ehhez a nemes célhoz.

Lévai József képviselő: Remek gondolat, a gyakorlatban látta már az esetkocsit.
Felmerült benne a kérdés, hogy a Mentő Szolgálattal célszerű lenne előtte egyeztetni. 
Ha megvásárolnak saját használatukra autót, azt működtetni kell. Ez a kép akkor 
teljes, ha a Mentő Szolgálat kinyilvánítja, hogy ezt a mentőgépjárművet tudja és 
akarja is működtetni.  

Császár László polgármester: Ez az egyeztetésen Czirner főorvos úr is itt volt. Egy 
esetkocsi 40 millió Ft nagyságrendű, amit ők kaptak az 23 millió Ft. Ehhez nem hiszi, 
hogy a teljes összeget kellene összegyűjteni. Ha bizonyos nagyságrendet elérnek, 
akár a testvértelepülés is be tud kapcsolódni, azt finanszírozással, személyi
állománnyal meg kell támogatni. A kezdeményezést biztosan pozitívan fogadják,
hiszen Czirner főorvos úr a beszédében is megköszönte a települések és az 
önkormányzatok segítségét és várja a többi segítséget is. Bízik benne, ha elérnek egy
bizonyos nagyságrendet, tárgyalóképesek lesznek nagyobb volumenben. Tudja,
hogy a kocsi nem elegendő.  

Rig Lajos képviselő: Csatlakozik Lévai képviselő úr által elmondottakhoz. Nagy 
örömmel fogadja az indítványt, de elsősorban az Országos Mentős Szolgálat, illetve 
az Állam feladata a mentés megszervezése és biztosítása, mint szakmai és humán
erőforrás tekintetében. Az átadáson elhangzott, hogy a gomb megvan, a kabát 
hiányzik. Erre a mentőállomás kérdésére apellált. A határozati javaslathoz hozzá 
lehetne tenni, ha esetleg a 40 milliós esetkocsit nem érik el, lenne lehetőség arra, hogy 
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egy új mentőállomás építését be tudnák fogadni a határozati javaslatba, hogy 
mentőgépjármű beszerzéshez vagy a mentőállomás építésére. Ez nem még egy 
esetkocsi, hanem a meglévő esetkocsi, ami kb. 4 éves és jó állapotban van, annak a 
kicserélése és egy tartalék gépjárműről lenne szó. Ez az új C típusú lenne beállítva 
helyette, azonban nagy szükség lenne a mentőállomásra is, felújítására vagy egy új 
megépítésére. A megyében a nagyobb mentőállomások közül Tapolca nem oldotta 
meg egyedül ezt a problémát. Lehetne ez is kiugrási pont, ahogy a lakosok a kórház
tekintetében tégla jegyeket vásároltak, most befizetéssel a mentőállomással 
kapcsolatban adakozhatnának. Emellett azonban fel lehetne használni
mentőgépjármű vásárlásra is.  

Császár László polgármester: A mentőkocsi és a mentőállomás nem önkormányzati 
hatáskörbe tartozik, ez országos hatáskörű. Ahogyan a korábbi időszakban is 
támogatták, el tudja fogadni ezt az érvelést is. Ha eljut bizonyos nagyságrendig, ezt a
kezdeményezést felkarolja a képviselő-testület, az előkészítés során kiderülhet, hogy 
milyen nemes célra lehet felhasználni. Nem az a cél, hogy a 40 millió Ft-ot
összeszedjék közadakozásból, de ha elér egy nagyságrendet, akkor már tárgyalási
alap egy mentőautó-vásárlás vagy az új mentőállomás megépítésének kérdésében. 
Bízik benne, hogy a pályázati keretből, ami az egészségügyben rendelkezésre áll, 
abból lehet kiszakítani egy olyan nagyságrendet, ami a tapolcai mentőállomás 
kérdését is helyre tudja tenni. A határozati javaslatot kiegészíteni javasolja, miszerint
az esetkocsi és ha lehetőség van rá a mentőállomás megépítésére is felhasználható 
legyen ez az összeg.

Horváthné Németh Edit alpolgármester: Az indítvány tartalmazza, hogy
tájékoztatni kell a környező település önkormányzatait, felhívják a környező 
települések polgármestereit, hogy itt a lehetőség, lehet Tapolcához csatlakozni. Írni 
kell levelet, hogy ez a döntés megszületett és kérik, hogy akármilyen felajánlásból
közös összefogással tegyenek az ügyért, hiszen a mentőállomás nagy részben nem 
Tapolca lakosságát, hanem a környező települések állampolgárait szolgálja. 

Sági István képviselő: Amennyiben elindul ez a folyamat, nagyon szívesen részt
vesz ennek a folyamatnak menedzselésében. Van tapasztalta az ilyen jellegű 
dolgokban, ez egy második közérdekű felajánlás. 

Császár László polgármester: A felolvasott határozati javaslatot a következő 
kiegészítéssel teszi fel szavazásra. Akár egy új mentőautó vagy a mentállomás 
építésének céljaira is felhasználható legyen ez az összeg. A felhívást minden
médiában megjelentetik, és valamennyi település önkormányzatának eljuttatják
számlaszámmal és minden adattal együtt, ami a közérdekű felajánláshoz szükséges. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:



19

151/2012. (IX.28.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
közérdekű kötelezettségvállalást szervez Tapolcán, 
melynek közérdekű céljai: egy mentőautó (esetkocsi) 
beszerzéséhez, illetve az új mentőállomás 
megépítéséhez hozzájárulás.

Felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra 
történő felajánlások elfogadására, egyúttal felkéri a 
polgármestert és az aljegyzőt a közérdekű 
kötelezettségvállalás feltétel rendszerének
biztosítására, valamint a felajánlások elkülönített
kezelésére.

Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a Polgármester 
urat, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a belső ellenőrzések során a 
2011. évi központosított és normatív állami támogatások, valamint a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet feladat ellátása hatékonyságának ellenőrzéséről 
készült ellenőrzési jelentéseket megismerte és elfogadta. 

Császár László polgármester: Köszöni a tájékoztatást. Meghívó szerinti előterjesztés 
nincsen, képviselői kérdések következnek.  

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 

Lévai József képviselő: Két kérdést szeretne feltenni. Korábbi ülésen kérdésére azt a
választ kapta Polgármester úrtól a közműfejlesztésekhez kapcsolódóan utólagos 
befizetések helyi rendeletbe történő szabályozása ügyében, hogy ez meg fog történni. 
Hol áll ennek a rendeletnek az előkészítése? Május óta eltelt néhány hónap. 
Elkezdődött a Dobó lakótelepet a várossal összekötő kerékpárút szakasz megépítése. 
Ezzel kapcsolatban merült fel kérdésként a Dobó városrészben - korábban ezzel már
foglalkoztak képviselő-testületi ülésen – hogy a távolsági buszmegálló, ami a két 
laktanya között található, gondolják meg azt, hogy behoznák a Stadion utca
becsatlakozásához, ahol jelenleg is van buszmegálló, csak az helyi feladatokat lát el,
azokat egységesítenék, az szolgálná ki a helyi és a távolsági közlekedést egyaránt.
Van egy kiépített buszmegálló, amit be lehetne hozni a Stadion utcához, vele
átellenben van egy kiépített megállóhely most is. Azért, hogy biztonságosabbá
tegyék ezt a dolgot, megvizsgálhatnák, egy gyalogátkelő hely megvalósítását. A 
hivatal szakemberével konzultált ez ügyben, azt mondta, hogy elvi akadálya nincsen.
A beruházást kísérően célszerű lenne megvizsgálni ennek a megvalósítását.  
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Bognár Ferenc képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 11 fővel folytatja tovább 
munkáját.

Császár László polgármester: A DRV Zrt-vel több körben egyeztettek, hasonló ilyen
jellegű közmű hozzájárulás más helyeken hogyan működik. Első nekifutásra ők sem 
tudtak számot mondani. Nem olyan régen a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a
DRV vezetőivel is tárgyaltak. Akkora azt az ígéretet kapták, hogy konkrét számokat 
le fognak tenni, de nem tudja, hogy érkezett-e hozzá válasz azóta. Nem nagyon
tudtak olyan nagyságrendet mondani. Amit a lakossági körben kikalkuláltak, ahhoz
közelit kellene megállapítani. Azt tudni kell, hogy a közületnél más a felhasználási
arány, nagyságrendekkel nagyobb összeget jelentenének, hiszen egy lakossági
néhány száz liter/napos fogyasztásra van kalkulálva, egy kereskedelmi létesítmény
pedig ha a m3 nagyságot eléri, jelentősebb összegek tapasztalhatók. Azt sem akarják, 
hogy túllőjenek a célon, az optimális összeget szeretnék belőni, ami mindenki 
számára elfogadható. Nem tudtak konkrét számot mondani, hogy adott településen
vagy máshol hogyan működik. Ahhoz próbálják igazítani, nehogy a DRV területén 
vagy az önkormányzat területén gond legyen a nagyságrenddel. A múltkori

megbeszélés alapján bízik benne, hogy valami kalkulációt adnak. Ennek beépítése a
rendeletbe már kisebb feladat lesz, a nagyságrendet meghatározni, az nagyobb
feladat.
A buszmegállóval kapcsolatban, ha ilyen jellegű igény merül fel, a Volán társasággal 
való egyeztetésen múlik, véleménye szerint megoldható ez a probléma. A kialakítás
tekintetében mindegy, hogy helyi vagy távolsági érdekeltségű a buszmegálló. 
Egyszerűbb egy buszmegállót fenntartani. Megnézik, mit tehetnek. Az öböl 
kialakítása megtörténik, a kerékpárútba illesztése miatt kell áttelepíteni.

Sólyom Károly alpolgármester: Az egyeztetések két beállásra vonatkoznak,
egyszerre kettő busz be tud állni.  

Koppányi Ferenc képviselő: Nagyon kicsi a valószínűsége. Kettőt nem kell kiépíteni, 
lehet, csak nincsen értelme.

Császár László polgármester: Véleménye szerint meg tudják oldani ezt a problémát.

Sági István képviselő: Köszönetet szeretne kifejezni. Az elmúlt héten került átadásra
a Juhász Gyula utca és a Spar közötti részen egy régi dühöngő focipálya átalakítása 
után megvalósult KRESZ pálya, amit gyerekek, kisiskolások, óvodások használnak.
Szeretné megköszönni a hivatal dolgozóinak közreműködését és mindenkinek 
közreműködését, akik a megvalósításban részt vettek. Itt szeretné megköszönni  Kiss 
Ferenc és Horváth Gyula közös képviselők tevékenységét, akik kellő motivációt 
biztosítottak mindenki részére, hogy ez az átadás megtörténhessen.

Bognár Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 12 fővel folytatja 
tovább munkáját.

Császár László polgármester: A Rendőrkapitányság munkatársaival avatták fel a 
pályát, ahol személyesen megköszönte a közös képviselők közreműködését, hiszen 
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az ötletadó Horváth Gyula volt. Megtalálták azt a formát, ami oda illik és szolgálja az
ott élő lakók dolgait. További elképzelések is megfogalmazódtak. Mondta, hogy az 
elkövetkezendő évek ilyen napjain biztos tudnak néhány ezer forintot fordítani arra, 
hogy különböző dolgokat megvalósítsanak. Természetesen várják a hasonló 
ötleteket. Szeretne tájékoztatást mondani. Ötletdoboz nevű fül került a honlapra. 
Várják azokat a lakossági észrevételeket, ötleteket, bármilyen dologgal kapcsolatban,
ha úgy érzik, hogy érdemes vele foglalkozni, nem jelentene különös gondot és kis
ráfordítással megoldható. Biztosan sok jó dolog kerül a felszínre. Ha bármilyen
önkormányzati dologgal észrevétele van, megteheti a dobozban, így megismerhetik a
lakosság véleményét. Várják az észrevételeket.

Bognár Ferenc képviselő: Az év vége közeledtével sok városi rendezvény
megrendezésre került, ami nagy tömegeket mozgatott meg. Köszönetét szeretné
kifejezni a Tapolcai Rendőrkapitányságnak és a Polgárőrségnek, akik hozzájárultak a 
rendezvények biztonságos lebonyolításához. A Mindenki Karácsonya és az Advent
időszaka van vissza, minden rendezvény előtt egyeztetni szoktak, csak a köszönetét 
tudja kifejezni.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 09.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László sk.  Ughy Jenőné sk. 
 polgármester  aljegyző


