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

Ügyiratszám: 1/152-46/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 30-án
(péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

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

Jelen vannak: Dobó Zoltán polgármester
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Marton József
Pass Sándor
Sólyom Károly

 Vajda Attila  képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics Tamás 
pályázati referens, Papp Zoltán Tamás főépítész, Hársfalvi József 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető, Dénes Emil Adócsoport 
vezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Pápainé dr. Németh 
Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Varga Béláné közoktatási 
referens, Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető, 

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, Szijártó János Tapolcai Média Kft. ügyvezető igazgatója,  Ézsiásné 
Szakonyi Márta Veszprémi Szakképzési Centrum képviselője, Kövesdi 
Anett Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola megbízott igazgatója,
Dalmai Melinda és Törőcsik Zoltán Az én világom – Tapolca, a Tapolca és 
környéki autista gyermekekért Egyesület tagjai, Tapolcai Városi Televízió
munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt minden megjelentet, a város lakosságát, a képviselő-
testület tagjait a mai képviselő-testületi ülésen.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. 
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
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158/2015. (X.30.)              KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai nyilvános 
ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja. 

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb
tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt 
határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

3) Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 
11/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

4) A Tapolcai Média Kft támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

5) A Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola
fenntartóváltásával kapcsolatos megállapodások elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

6) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának
módosítása, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

7) Döntés közterület elnevezéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

8) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 

9) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának
fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények 
karbantartási feladatainak elvégzéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

10) A 2016. év ünnepi évvé nyilvánítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

11) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

12) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB)
2015. év első félévében végzett munkájáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Dobó Zoltán polgármester: A napirend tárgyalása előtt elmondja, Tapolcán 25 éve indult 
újra az önkormányzati rendszer. Köszöni valamennyi képviselő, polgármester, hivatali 
dolgozó ez idő alatt végzett munkáját, hiszen mindannyian hozzájárultak ahhoz, hogy ma az 
önkormányzati rendszer keretein belül Tapolca hatékonyan tud működni. Azonban vannak 
olyan személyek is, akik ezt az évfordulót sajnos már nem élhették meg. Kéri, róluk egy néma
főhajtással emlékezzenek meg a jelenlévők.  

A jelenlévők néma főhajtással megemlékeznek az említett személyekről. 

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint
a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Tájékoztatásként elmondja, e napirendi pont egy határozati
javaslattal egészül ki, melynek tervezetét valamennyi képviselő megkapta, s melyről a 
napirend tárgyalásának befejezése előtt néhány információt hallhatnak.  
Kérdezi képviselő-társait, hogy a napirendhez kérdése, hozzászólása kinek van. 

Buzás Gyula képviselő: Lévai alpolgármester szeptember 15-én tárgyalást folytatott Ács
Lajossal, a Spar üzlethez visszahelyezendő bankterminállal kapcsolatban. Erről szeretne 
bővebb tájékoztatást kapni. 

Lévai József alpolgármester: Köszöni a kérdést. Elmondja, a Spar tavalyi átalakítása során
eltávolításra került a korábbi terminál. Úgy gondolja, ez a szolgáltatás azóta hiányzik a
környéken élők életéből. Az önkormányzat megkereste a Spar vezetőségét is e kérdésben, 
akik azt a tájékoztatást adták, hogy a lakosok ezt a problémát már irányukba is jelezték. A cég
saját bankjával folytattak tárgyalást, hogy telepítsen oda terminált. Ez azóta sem történt meg.
Időközben az önkormányzat felvette a kapcsolatot az OTP helyi vezetőjével, hisz a korábbi 
terminál is OTP-s terminál volt. Ács Lajos tájékoztatása szerint, már ők is törekedtek arra, 
hogy termináljuk oda visszahelyeződjék, viszont nem tudtak megegyezni a Sparral. Javasolta, 
polgármester úr levélben kezdeményezze náluk a terminál visszahelyezését. Ez meg is történt.
Jelen pillanatban két szálon fut az ügy, s reméli a két bank közül az egyik meg tud egyezni a
Sparral a terminál visszahelyezésének kérdésében. Mindenképpen fontos, hiszen a város
lakosságának közel harmada azon a környéken él, s ez volt az egyetlen terminál, ahol a
pénzügyi szolgáltatást igénybe tudták venni.

Koppányi Ferenc képviselő: Polgármester úr tárgyalást folytatott Szemerey Szabolccsal és
ügyvédjével a repülőtéri ingatlannal kapcsolatban. Kérdezi, konkrétan miről volt szó a 
tárgyaláson?

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat peren kívül kíván megegyezni az érintett
személyekkel. Rögös út vezet a megegyezésig, eddig azonban még nem sikerült mindkét fél
számára megnyugtató feltételekben megállapodni. Mindenkinek érdeke, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül lezáruljon ez a hosszú ideje elhúzódó jogvita. A tárgyalások 
folytatódnak, s bízik benne, hogy megnyugtató megoldás születik.
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Kozma Henrik alpolgármester: A tárgyalások között szerepel a Swietelsky Kft. vezetőjével 
folytatott megbeszélés, melyen személyesen részt vett ő maga is. Tudomása szerint 
polgármester úr ezt követően még egyszer tárgyalt az illető személlyel egy felajánlással 
kapcsolatban. Erről szeretne bővebb tájékoztatást kapni.   

Dobó Zoltán polgármester: Tárgyalt a Swietelsky Kft. Nyugat-dunántúli Régiójának, majd
azt követően helyi vezetőjével, akik felajánlottak a városnak 1,5 millió Ft értékben 
szennyvízvezeték- és csatornajavítási munkálatok elvégzését. Mivel a Városi Sporttelepen kb.
10 éve a szennyvízvezetékkel komoly problémák vannak, a cég javasolta, feltárja a hiba
forrását, s megjavítja a vezetéket, amire eddig a városnak nem volt forrása. Véleménye szerint
előremutató példa, hogy azok a cégek, amelyek a városban bevételre tesznek szert, ennek a 
közösségnek valamit vissza is adnak. Ez egy nemes gesztus, nagyon köszöni.

Bakos György képviselő: Lévai József alpolgármestert kérdezi a Mátrai Györggyel folytatott
megbeszélésről.  

Lévai József alpolgármester: Mátrai Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület vezetőjével 
már az elmúlt hónapokban is több tárgyalást folytatott. A város vezetése továbbra is fontosnak
tartja Tapolcán a repülés újraindítását. Ezen tevékenykednek közösen. A fejlesztés
tartalmáról, keretéről folyt a megbeszélés Mátrai úrral. Kérte, az Egyesület állítson össze 
fejlesztési elképzelést arra vonatkozóan, hogy a repülőteret hogyan lehetne hasznosítani. Ez 
ügyben Szemerey úr is érintett, hiszen ő az egyik tulajdonosa a repülőtér területének. A 
tárgyalások során kifejezte, neki is érdekében áll a repülőtér fejlesztése.  

Marton József képviselő: Polgármester úr és Lévai József alpolgármester úr tárgyalásai
között szerepel a Deák Jenő Kórház vezetőségével folytatott megbeszélés a díjhátralékokkal 
kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban kérdezi, sikerült-e megoldást találni, harmonizálódott-e a
kórház és a város vezetése közötti kapcsolat?

Dobó Zoltán polgármester: Véleménye szerint fontos a két fél közötti folyamatos
kommunikáció, ugyanakkor megrendítő erejű, áttörő eredmény nem született, elsősorban 
azért, mert a kórházak finanszírozása olyan, amilyen. A kórház vezetősége felvázolta, hogy 
milyen lehetőségei vannak a fizetésre, s ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy e lehetőségeken 
belül maximálisan igyekeznek mindent megtenni. Hogy ez mire lesz elég, majd kiderül. Az
önkormányzat számára elsődleges, hogy a Diák- és Közétkeztető Kft. ne kerüljön olyan 
helyzetbe, mint egy évvel korábban, hogy a működését veszélyezteti a ki nem fizetett 
díjhátralék.

Császár László képviselő: A megbeszélés nyugodt légkörben zajlott. Mindkét fél elmondta
álláspontját, kérését a másik fél irányába. Egyetért polgármester úrral, hogy fontos a
folyamatos kapcsolattartás az érintettek között a problémák megoldása érdekében. Sajnos a
kórházak finanszírozása nem változott, jelenleg is nehéz helyzetben vannak az egészségügyi
intézmények, így a tapolcai kórház is.  Mindenki előtt ismert, hogy egy több, mint 2 milliárd 
Ft-os beruházás zajlik a kórház területén, mely a végéhez közeledik. Működő kórház mellett 
kellett megvalósítani egy ilyen volumenű beruházást, s ez időnként anyagilag is okozott 
nehézségeket, hiszen olyan plusz kiadások jelentkeztek, amelyek sem a pályázatban, sem más
téren nem voltak finanszírozva, s ezt meg kellett oldani. Reméli, hogy a projekt befejezése
után stabilizálódik a kórház helyzete, s nem fordul elő ilyen probléma, mint jelen esetben.  
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Bakos György képviselő: Lévai József alpolgármester október 16. napján tárgyalást
folytatott Hanák Miklóssal és Nyilasi Lászlóval a volt honvédségi ingatlan adásvételével
kapcsolatban. Erről a megbeszélésről szeretne tájékoztatást kapni.  

Lévai József alpolgármester: Reméli, egy hosszú időszak lezárását jelentette a találkozó. Az 
urak a laktanya területén ingatlant kívánnak vásárolni. A megbeszélésen az adásvétellel
kapcsolatos álláspontok véglegesítésére került sor. Az adásvételi szerződés tervezetét várja 
tőlük az önkormányzat.  

Vajda Attila képviselő: Kéri polgármester urat, hogy az orosz küldöttség látogatásáról
néhány gondolatban tájékoztassa a jelenlévőket. 

Dobó Zoltán polgármester: Tapolcára látogatott az Orosz Kereskedelmi Kirendeltség
vezetője és két helyettese, akik közül egyik a Roszatom helyi vezetője. Feltérképezték, hogy 
Tapolca az orosz föderációval milyen kereskedelmi és turisztikai kapcsolatokat tudna
kiépíteni. Bízik abban, hogy a találkozónak Tapolca számára kézzel fogható eredménye lesz.
Egy héten belül a legnagyobb orosz tulajdonú utazási iroda vezetőjével is tárgyalni fog arról, 
hogy Tapolcán hogyan lehetne élénkíteni a keleti régiókból érkező turisták számát. Igyekezni 
fog az önkormányzat orosz testvérvárosi kapcsolatot kialakítani, s reméli, azáltal megnő az 
idelátogató turisták száma. Elsősorban ipari központot szeretne Tapolca testvérvárosának, 
hiszen ott halmozódik fel olyan tőke- és emberállomány, aki szívesen Tapolcára látogat és 
képes megfizetni azokat a szolgáltatásokat, melyeket a város nyújtani tud.
A napirendi ponttal kapcsolatban még annyit szeretne elmondani, hogy Gerald Truemper
elfoglaltságai miatt nem tudja vállalni a Tapolcai Városfejlesztési Kft. tekintetében a
felügyelő bizottsági tagi feladatok ellátását, ezért szükséges helyette új személyt jelölni. 
Mezőssy Zoltán vállalta a tisztség betöltését, ezt tartalmazza a határozati javaslat.  

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatokat hozza:

159/2015. (X.30.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 
tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva a felügyelő bizottság 
tagjai közül tisztségéből Kovács Melindát 2015. szeptember 30. 
napjával visszahívja.

Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a felügyelő 
bizottsági tagi teendőkkel Balázsné Kiss Éva, 8300 Tapolca, 
Alkotmány u. 2. sz. alatti lakost 5 éves határozott időtartamra 
megbízza.

Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Ezzel egyidőben a 134/2015. (IX.18.) Kt. számú határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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160/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú Tapolcai Városfejlesztési Kft.
tulajdonosaként, alapítói jogkörében eljárva a felügyelő bizottság 
tagjai közül tisztségéből Mezőssy Tamást, Rédli Károlyt és Minorics 
Tamást 2015. szeptember 30. napjával visszahívja.

Alapító egyúttal 2015. október 1. napjától kezdődően a felügyelő 
bizottsági tagi teendőkkel Mezőssy Zoltán (1976), 8263 
Badacsonytördemic, Római u. 119. sz. alatti, Gelencsér László, 8300
Tapolca, Eötvös Lóránd u. 6. sz. alatti és Rohonczi Gyula, 8300
Tapolca, Kazinczy tér 1/A. sz. alatti lakosokat 5 éves határozott
időtartamra megbízza.  

Felkéri a Polgármestert a változással kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.

Ezzel egyidőben a 135/2015. (IX.18.) Kt. számú határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

161/2015. (X.30.)          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

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

2) Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot azzal a módosítással,
mely szerint a rendelet-tervezetben az Év Rendőre Kitüntetés megnevezés helyett az Év 
Tapolcai Rendőre Kitüntetés, valamint az Év Tapolcai Vállalkozása megnevezés helyett az Év 
Vállalkozása Kitüntetés szerepeljen, a képviselő-testületnek egyhangúan elfogadásra 
javasolja.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Elmondja, személyesen is fontosnak tartja és az országos
hangulat is indokolja, a rendőrséggel kialakított és fenntartott szoros kapcsolat ápolását. 
Nagyban számítanak a rendőrökre az ország és a közrend védelme érdekében. Ezért döntött 
úgy a városvezetés, hogy beemeli a rendeletbe az Év Rendőre kitüntetést, ezzel is elismerve a 
rendőrök áldozatos tevékenységét.  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

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

20/2015. (XI.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az elismerő 
címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának
rendjéről szóló 15/2010. (VIII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelet tervezetet azzal a módosítással,
mely szerint a rendelet-tervezetben az Év Rendőre Kitüntetés 
megnevezés helyett az Év Tapolcai Rendőre Kitüntetés, valamint
az Év Tapolcai Vállalkozása megnevezés helyett az Év
Vállalkozása Kitüntetés szerepeljen elfogadja és 20/2015. (XI.02.)
számon rendeletei közé iktatja.

3) Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. (VI.21.) 
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Október elején letört a Templom dombon lévő japánakác fa egy 
nagyméretű ága. A faág személyi sérülést nem okozott, gépjármű nem volt a fa alatt, a kerítés 
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egy része tört össze. A fa olyan betegséget kapott, amely miatt életveszélyessé vált, s a
szakértő emiatt a fa kivágását javasolta.  
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – egyhangúan - 
az alábbi határozatokat hozza:

162/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített 
természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. (VI.21.) 
önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a Templom-
dombon található japánakác fa helyi védettségre javasolt természeti
érték jellegét megszünteti és elrendeli a fa kivágását.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

21/2015. (XI.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített és 
természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. (VI.21.) 
önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott rendelet-
tervezetet elfogadja és azt 21/2015. (XI.02.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

4) A Tapolcai Média Kft támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Gazdasági Bizottság elnökét, 
ismertesse bizottsága álláspontját.

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Szijártó János ügyvezető igazgatót. 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Császár László képviselő: Bizottsági ülésen igazgató úr részletesen beszámolt a cég
helyzetéről. Ezúton köszöni a főkönyvi kivonatot, melyet kért, s melyet a tegnapi napon 
valamennyi képviselő megkapott elektronikus úton. A főkönyvi kivonatból kiolvasható, hogy 
a Kft-nek szeptember 30. napján likvid gondja nem volt. Júniusban, amikor a testület tárgyalta
a Média Kft. 2014. évi beszámolóját, akkor is látszott, hogy a Kft. életében hosszú idő óta 
felhalmozódott problémák nem oldódtak meg, annak ellenére, hogy a tavalyi évben is több,
mint 4 millió Ft-os tőkeinjekciót kapott. Jelentősen nem javult a helyzet, hiszen a saját tőkéje 
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1,4 millió Ft a 4,8 millió Ft jegyzett tőkével szemben. A tulajdonosnak jelentős beavatkozási 
kötelezettsége áll fenn. Akkor is felhívta a figyelmet, hogy a Média Kft. problémája azzal az
egyszeri segítséggel még nem oldódott meg. Akkor az volt a válasz, hogy az idei évben olyan
bevételekre számít a Kft., melyek a korábbi években nem voltak tervezve, s ezektől helyreáll 
a megbomlott egyensúly. Ahogy a kérelemből is kitűnik, ez nem teljes mértékben valósult 
meg, s gyakorlatilag eljutott oda, ahová a korábbi években is, hogy szeptember-október
környékén jelentkeznie kellett támogatási igénnyel. Idén már több támogatást kapott, mint a
korábbi években, s ez is csak időleges segítséget jelent, hiszen ezzel még a saját tőke kérdése 
nem oldódik meg. Felül kellene vizsgálni, milyen médiára van szükség. Vagy a rendelkezésre
álló támogatáshoz kell igazítani a funkciókat, vagy a feladatok bővülésével a jelenleginél 
jóval nagyobb támogatási összeget kell biztosítani számára. Ezt mindenképpen át kellene
gondolni, hiszen hosszú távon nem tartható, hogy folyamatosan ilyen ad hoc jellegű 
kérésekkel álljon elő. A főkönyvi kivonatból sem derül ki, hogy az elektronikus médiával 
vagy az írott sajtóval vannak-e problémák, bár a számokból látható mire mennyi fordítódik.
Az, hogy hol lehetne plusz bevételt, megtakarítást elérni, a főkönyvi kivonatban 
összemosódik, erről igazgató úr nyilván többet tud mondani. Még egyszer arra szeretné 
felhívni a figyelmet, hogy ezzel a támogatással sem oldódik meg a Média Kft. hosszú távú
problémája.

Marton József képviselő: Kérdezi, abban az esetben, amennyiben a támogatási összeget
megkapja a Média Kft., mekkora lesz az éves költségvetése? Véleménye szerint szerencsés
lett volna az előterjesztésben egy olyan kimutatást szerepeltetni, amelyben külön-külön 
szerepelt volna a televízió, és az újság költségvetésének kimutatása. Így lehetett volna
következtetni, milyen okok miatt jutott ide a Kft., hiszen az elég egyszerűen megfogalmazott 
indok, hogy a reklámbevételek hiányossága vezetett ide. Látható, hogy bővült a televízió 
adásideje, valamint az újság is minden héten megjelenik. A televíziónál probléma, melyről 
polgármester úrral már beszélt is, hogy a digitális adás elterelése miatt Tapolcán elég sok
családban az analóg adás nem, vagy elég nehézkesen vehető, s nem biztos, hogy ezt 
technikailag mindenki meg tudja oldani. Mivel a Tarr Kft.-vel olyan jó a kapcsolat, célszerű 
lenne erre a problémára is valami megoldást találni. Illetve, ha már ilyen sok pénzt költenek a
városi médiára, célszerű lenne valamiféle visszajelzést kérni, mert biztos, hogy jó dolgok 
születnek a médiában, de vajon a lakosságot ez mennyiben érinti, mennyire foglalkoztatja.

Dobó Zoltán polgármester: A Média Kft. finanszírozása több mint egy évtizede probléma.
Az az összeg, ami ma hiányzik a kasszából, azzal az összeggel kezdett el dolgozni az új stáb.
Nyilvánvalóan a tíz hónapos működés alatt nem tudta kitermelni az előző év gazdálkodási 
hiányát. Természetesen valóban át kell gondolni és meg kell állapítani mi az, amit reálisan fel
tud vállalni a város, s ezeket az igényekkel össze kell egyeztetni. Ugyanakkor az is látható,
hogy az eddigi havi egyszeri helyett havonta négyszer jelenik meg az újság, más nyomtatott
minőségben, más beltartalommal és ez nyilvánvalóan nagyobb erőforrások bevonását igényli. 
A kérdésre, hogy erre mennyire van igény, a hozzá beérkező információk alapján azt a 
következtetést vonja le, erre a fajta tájékoztatásra igény van. Tizenhat évet tíz hónappal nem
lehet összehasonlítani. Kér egy kis türelmet, hogy bizonyítani tudjanak azok az emberek, akik
nem kis bátorságról tettek tanúbizonyságot, hiszen belevágtak abba, hogy a havi egyszeri
megjelenésből heti egyszeri megjelenés legyen, így tájékoztassák a város életéről a széles 
nyilvánosságot. A digitális adás fontosságát nem lehet nem hangsúlyozni. A közelmúltban itt
volt Tarr János vezérigazgató, s ígéretet tett arra, hogy a digitális csomagba bekerül a Tapolca
TV adása, így sokkal szélesebb közönséghez tud eljutni, s többen nézhetik az élő adást is, 
mely komoly érdeklődésre tart számot. A kihívás nagy, ennek a cég eleget fog tenni, de le kell 
dolgozni az elmúlt évek hátrányait, és természetesen le kell vonni azokat a gazdasági és egyéb
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következtetéseket, melyek nem hagyhatók figyelmen kívül. Marton képviselő úr kérdésére 
válaszolva, hogy mekkora a Média Kft. éves költségvetése, a kiküldött főkönyvi kivonatból 
kiolvasható.

Marton József képviselő: A főkönyvi kivonat csak azon bizottság tagjainál van, amely 
tárgyalta az előterjesztést. 

Ughy Jenőné jegyző: Mindenki megkapta e-mailen a tegnapi nap folyamán.

Marton József képviselő: Elnézést kér a tévedéséért.

Lévai József alpolgármester: Néhány kiegészítést szeretne hozzáfűzni az elhangzottakhoz. 
Császár képviselő úr által felvetett dolog egy tudott és kezelendő probléma. A vélemény, 
amelyet ezzel kapcsolatban elmondott, a gazdasági társaságokról szóló beszámoló kapcsán a
könyvvizsgálótól idézett gondolat volt, aki jelezte ezt a problémát, s azzal a megjegyzéssel
látta el a beszámolóját, hogy az idei gazdasági folyamatok számára azt mutatják, hogy ez a
fajta probléma rendeződik. Ez úgy tűnik nem fog teljesülni, tehát ez a feladat megoldást 
igényel. Eredetileg 15 millió Ft-os költségvetési támogatást kapott a Média Kft., ez egészülne
ki a mostani közel 3 millió Ft-tal. Az év elején elfogadott programjában, s ez látszik a
főkönyvi kivonatból is, kb. 30 millió Ft-os kiadási oldallal számolt. A különbséget a piacról 
szerzi be, szolgáltatásai fejében. Azt, hogy az elektronikus vagy a nyomtatott média esetén
van-e probléma, nem tudja. Ő egy egységként kezeli a médiát, melynek van két megjelenési 
formája. Mindkettő tartalmat állít elő, s ha ez a tartalom a piacon érdeklődésre képes számot 
tartani, akkor a média joggal számít arra, hogy a hirdetési piacon meg tudja szerezni azokat a
forrásokat, melyek működéséhez szükségesek. A tapolcai média is immár 25 éves, s azzal a 
céllal jött létre, hogy a nyilvánosság színtere legyen, de ne korlátozódjon arra, hogy pusztán a
képviselő-testület munkájáról, illetve a városvezetéssel kapcsolatos dolgokról nyújtson 
tájékoztatást. Ő azt látja, hogy a tapolcai lakosság önmagát is viszontláthatja ezekben a 
médiákban, ez róluk és nekik szól. Ezzel együtt jogosnak tartja azokat a felvetéseket,
melyeket Császár László képviselő úr megfogalmazott a jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése kapcsán, erre a következő évben figyelemmel kell lenni. Ezek a problémák 
ugyanakkor az előző testületek munkáját is végigkísérték, de bízik abban, sikerül megtalálni a 
Kft. stabil működését biztosító megoldást. Azonban illúzió azt feltételezni, hogy ahhoz nem 
kell városi költségvetési forrás. Azt is jelezni szeretné, hogy a Kft. idei költségvetését
egyszeri tételek is terhelték pl. nyomdai költségek, az előző évből fennmaradt tartozások 
rendezése, amely a Kft. következő gazdálkodási évét már nem terheli. Ez számára némi 
megnyugvást jelent, s összességében mindaz, amit a média előállít, közmegelégedésre tart 
számot, természetesen van még hova fejlődni, de annak érdekében a szükséges lépéseket 
megteszik.

Sólyom Károly képviselő: Alpolgármester úr hozzászólása késztette arra, hogy rávilágítson a
szerinte helytelen állásfoglalására, mely szerint a médián belül nem lényeges, az írott vagy
elektronikus megjelenés. Véleménye szerint lényeges, hogy az önálló szakterületek egy Kft.-n
belül milyen gazdálkodási körülmények között működnek, hiszen a hibát a dolgok mélyreható 
elemzésével lehet megtalálni. S ez így helyes a város egyéb intézményeinél is. Pl. a Diák- és
Közétkeztető Kft-nél, ahol nagyon helyesen a jövő évtől az önkormányzat önköltséget kíván 
bevezetni - a fogyasztási helyek száma szerint, 10-15 tételre lesz bontva az önköltség - hiszen
más az önköltsége egy iskolásnak, mint egy napközisnek, aki csak egyszer fogyaszt naponta
vagy egyszer sem. Nem érti a logikát, egyik esetben átlátható a rendszer, a másik esetben
pedig összemosódik. Úgy gondolja, s ezt mindig is hangsúlyozta, olyan jellegű 
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tevékenységeket, mint a média, kultúra, sport stb. támogatni kell, hiszen attól város a város. S
ha már van ilyen, fel kell készülni arra, hogy ahhoz komoly anyagi források szükségesek. A
médiánál ugyanez a helyzet, Az előtte fekvő tapolcai újságot átlapozva, két újsághirdetés 
szerepel benne, amely fizetős. Szükség van az írott sajtóra, de nem véletlen, hogy az a korábbi 
időszakban csak havonta egy alkalommal tudott megjelenni. Lehet a tömegközlekedést is 
felvinni pl. a Pacsirta utcába, de akkor nem 12, hanem 24 millió Ft-ot kell a költségvetésből 
hozzáadni. Ezt kellene áttekinteni, s szerinte ezért fontos az írott és az elektronikus média
megbontása. Így sikerül feltárni, hol van az a pont, ahol a tulajdonosnak be kell avatkozni.

Dobó Zoltán polgármester: Nem gondolja, hogy alpolgármester úr a számviteli és analitikai
összemosásra gondolt. A Média Kft. két divízióját, mint egységes szervezetet említette.
Abban nyilvánvalóan a jelenlévők közül mindenki egyetért, ha vannak számviteli jellegű 
kimutatható dolgok, azokat ki kell mutatni s meg kell vizsgálni. Egyébként, hogy az újságban
hány fizetett hirdetés szerepel, kérdezi, egy évvel ezelőtt mennyi volt? Egy sem, a kettő 
kétszer annyi. Büszke arra, amit elértek abból, amit kaptak. Egyébként a 10 hónap alatt
komoly hirdetési bevételt tudott produkálni az újság. Ha komoly következtetéseket kíván
bárki levonni, legalább egy évet várni kell, hiszen a 10 hónapot nem lehet 16 évvel
összehasonlítani.

Lévai József alpolgármester: Ha képviselő társai megnézik a szeptember 30-i főkönyvi 
kivonatot látható, az újság előállítási költsége majdnem Ft-ra azonos a hirdetési bevétellel.  

Marton József képviselő: Eltelt egy év, s volt egy kezdeményezés, melynek keretében a
képviselőket megszólaltatta az újság. Lehet, hogy szerepel a tervek között, s ha nem, talán 
érdemes lenne év végén a képviselőket ismét megkérdezni mi az, amit szerettek volna elérni, 
s mi az, amit valóban el is értek.
S volt egy olyan kezdeményezés is, mely szerint az újság megkeresi a környező településeket 
annak érdekében, hogy róluk is tudósítson. Igaz szerepelnek ezzel kapcsolatos tudósítások az
újságban, de véleménye szerint kevés. Kérdezi, mi lehet ennek az oka, ebben ők a hibásak 
vagy az információ elvesztése az oka?

Szijártó János a Tapolcai Média Kft. ügyvezető igazgatója: A képviselői platform rovatot 
januártól ismét tervezik elindítani, ahol a képviselők elmondhatják véleményeiket, 
tapasztalataikat, s ezt követően másik rovat veszi át a helyét. Ezt eredetileg is úgy tervezte, 
hogy évenként egyszer végigviszik a ciklusban.
A másik kérdésre válaszolva, folyamatos kapcsolatot tartanak több településsel, az viszont
tény, vegyesek az eredmények, több település válaszra sem méltatja őket, nyilván ebből 
levonják a konzekvenciát. Viszont vannak olyan települések is, ahonnét hirdetési bevételek is
származtak. Igyekeznek eredményeket produkálni, de valóban, ehhez kevés az eltelt tíz
hónap. Januártól más alapokra helyezik ezt a kapcsolatot, a 15 önkormányzatnak eddig PR
alapon kiküldött 10-10 példányt megszüntetik, s teljesen fizetőssé teszik. Kivéve, ahol ennél 
több példányt rendelnek, pl. Monostorapáti, Hegymagas, illetve Zalahaláppal és
Nemesguláccsal tárgyalnak ez ügyben.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 3 
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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163/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Tapolcai Média Kft-t 2.940.000,- Ft, azaz Kettőmillió-
kilencszáznegyvenezer forint működési támogatásban részesíti.  

A támogatás forrása a Tapolca város 2015. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2015. (II. 23.)
önkormányzati rendelet 7. melléklet Működési célú általános tartalék 
jogcíme.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) A Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola fenntartóváltásával kapcsolatos
megállapodások elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti az intézmény igazgatóját, köszöni, hogy elfogadta a
meghívást.
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.

Marton József képviselő: Kéri, néhány mondatban foglalja össze a Szász Márton Szakiskola,
Speciális Szakiskola helyzetét.

Kövesdi Anett a Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola megbízott igazgatója:
Tisztelettel köszönti Polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait. 2015. július 1. napjával 
a Szász Márton Iskola kettévált, a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményévé vált a
szakiskola, az általános iskola pedig önálló intézmény lett. Egyéb változás nem történt, a
szakiskolai pedagógusok továbbra is Tapolca-Diszelben látják el feladataikat, ő maga 
megbízott intézményvezetői pozíciót kapott, Stolár Mihály igazgató úr pedig az általános 
iskola élén maradt. A meghirdetett képzéseit folytatja az iskola, idén a hangsúlyt a
beiskolázásra helyezték, melynek Tapolca is helyet biztosított szeptember folyamán.

Marton József képviselő: Rendelkezik az intézmény arról információval, hogy a jövőben 
milyen elképzelése van a Szakképzési Centrumnak az iskolával kapcsolatban?
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Kövesdi Anett a Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola megbízott igazgatója:
Mivel Tapolcán jelen pillanatban egyedüli állami szakképzést folytat az intézmény, így a
Szakképzési Centrum szeretné megerősíteni a Szász Márton Szakiskolát. Jelen pillanatban 
úgy tűnik, hogy a Keresztury Dezső Általános és Szakiskola szakiskolai része is csatlakozni 
fog hozzájuk a következő tanévtől, így bővül a szakmai kínálata is az intézménynek.  

Marton József képviselő: Ha jól gondolja, a csatlakozás csak szervezetileg történik és nem
helyileg.

Kövesdi Anett a Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola megbízott igazgatója: Ez
a jövő kérdése.  

Bakos György képviselő: Mivel a Szász Márton Iskola használja a Diszeli Művelődési Házat 
tornateremként és egyéb rendezvények helyszínéül, utána kellene járni, nincs-e lehetőség egy 
közös pályázat keretében felújításra.

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat figyelni fogja a pályázati kiírásokat.
A város nevében köszöni a pedagógusok eddigi munkáját, s biztosítja az iskolát arról, hogy a
városban megtalálják a helyüket, hosszú távon tervezhetnek a pedagógusok az álláshellyel,
hiszen az általuk végzett tevékenységre óriási mértékben szükség van, ezért a város mindent
elkövet, hogy az iskola helyzete stabilizálódjon.

Kövesdi Anett a Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola megbízott igazgatója:
Köszöni, hasonlókat tud mondani a Veszprémi Szakképzési Centrum és Szász Márton
tagiskola nevében is.

Kozma Henrik alpolgármester: Az aláírásra kerülő megállapodás rendezi a Szász Márton 
Szakiskola által használt traktor és eszközeinek sorsát, melyet a város használatra meg fog
kapni. Köszöni, az eszközöket a város kitűnően tudja majd hasznosítani. 

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

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

164/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakképzésről 
szóló 2011 évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (5) bekezdése, valamint a
146/2015. (VI.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. § (1)
bekezdése alapján a 4367 helyrajzi számú, 8297 Tapolca-Diszel
Templom tér 3. sz. alatt működő köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló települési önkormányzati tulajdonú ingatlanra,
valamint a 4341/1 helyrajzi számú, 8297 Tapolca-Diszel, Szabó Ervin
u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban kialakított,
szakoktatás célját szolgáló pék tanműhelyre vonatkozóan a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal, valamint a Veszprémi 
Szakképzési Centrummal 2015. július 1-től az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint Vagyonkezelési szerződést köt. 
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A 4377 helyrajzi számú, 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. szám
alatti ingatlanra, a 4341/1 helyrajzi számú, 8297 Tapolca-Diszel Szabó
Ervin u. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban kialakított
étkező használatára, valamint a 4370/11 helyrajzi számú beépítetlen 
terület és a 0355/17 helyrajzi számú, szántó művelési ágú ingatlanok 
használatára a további zavartalan nevelő-oktató munka érdekében 
2015. július 1-től az előterjesztés 2. és 3. melléklete szerint 
megállapodást köt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési 
és a használati szerződések aláírására.

Határidő:   2015. október 31.
Felelős:   polgármester

6) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása, továbbá az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez 
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

Marton József képviselő: A korábbi képviselő-testületek is sokat gondolkoztak egy olyan 
múzeumi helyiség kialakításán, ahol a sok felgyülemlett muzeális értéket be lehet mutatni.
Mindig voltak anyagi és egyéb korlátai. Kérdezi, jelen esetben a műtárgyraktár kialakítása a 
Wass Albert Könyvtár és Múzeum költségvetésébe belefér-e? Szükséges-e új személy, esetleg
magasabb bérezés stb.?

Décsey Sándor képviselő: Az alapító okirat módosítására azért van szükség, mert a Wass
Albert Könyvtár és Múzeum muzeális értékeinek tárolására szükségessé vált egy új épület
bevonása. A múzeum több, mint tízezer műtárgyának jelentős része helyhiány miatt nem 
látható kiállításon, raktárakban van. A műtárgyak többsége olyan épületben van elhelyezve, 
melyet az önkormányzat évekkel ezelőtt eladott. Több okból is szükségessé vált más 
épületben történő elhelyezésük. A Fő tér 11. szám alatt található pince, nem új kiállító tér 
lesz, hanem raktár. A látványraktár olyan múzeumi kategória, melynek elsődleges feladata a 
kiállításon nem szereplő tárgyak raktározása. Ezt azonban olyan módon biztosítja, hogy ezek 
a tárgyak - szemben a normál raktárral, mely a nagyközönség számára nem látogatható -
vezetéssel, előre bejelentett csoportok számára megtekinthetőek. Egyfajta átmenet a kiállítás 
és a raktár között, de mégis inkább raktár. Itt állandó személyzetre nem lesz szükség, a raktár
költségei nem fogják jelentős mértékben terhelni az intézmény költségvetését, hiszen csak a 
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villanyáram költsége jöhet szóba, az is csupán alkalomszerűen, amikor ott raktári munka, 
esetleg csoportok fogadása történik. Még egyszer elmondja, ez az intézmény költségvetését
nem terheli meg, azt az egyszeri kiadást leszámítva, hogy az objektumot olyan állapotba kell
hozni, hogy az alkalmas legyen e feladat ellátására.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – egyhangúan - 
az alábbi határozatokat hozza:

165/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítását az 1. melléklet
szerint jóváhagyja, így az egységes szerkezetű alapító okiratot a 2. 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy az 
egységes szerkezetű Alapító Okiratot a MÁK Törzskönyvi 
nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.

Határidő:   azonnal
Felelős:   jegyző  

166/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass Albert 
Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatát az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti formában és tartalommal 
jóváhagyja.

Határidő:   azonnal
Felelős: polgármester

7) Döntés közterület elnevezéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
egyhangúan elfogadásra javasolja.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
6 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez 
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.



16

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 1 
ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

167/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca, 
4107/12. hrsz-ú közterületet 2015. november 10. hatállyal Gyulaffy
László köznek nevezi el.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és a Tapolcai Közös
Önkormányzati Jegyzőjét az utca elnevezésével kapcsolatos 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   polgármester, jegyző 

8) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat hatályos rendelete alapján, aki Tapolca nevét
használni kívánja, engedélyt kell kérnie a Képviselő-testülettől. Örül annak, hogy Tapolcán 
aktív civilek élnek és felkarolnak olyan ügyeket, melyre az önkormányzatnak rálátása, pénze,
erőforrása nincs. Köszönti a testületi ülésen a civil szervezet két megjelent képviselőjét.  
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez 
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

Décsey Sándor képviselő: Valóban örömteli, hogy vannak olyan civilek a városban, akik
ilyen ügyeket felkarolnak, s tenni szeretnének értük. A rendelet kötelezően előírja a Tapolca 
név használata esetén az engedély meglétét, s örülne, ha minden civil szervezet, gazdasági
társaság hasonlóan jogkövető magatartást tanúsítana, mint a szóban forgó egyesület. 
Betekintett a cégnyilvántartásba, 69 olyan társadalmi szervezetet talált, melynek nevében
szerepel a Tapolca szó. Nem tudja, vajon a 69-ből hányan kérték a névhasználat 
engedélyezését az önkormányzattól. A későbbiekben, amennyiben erre kapacitás és igény 
van, érdemes lenne megvizsgálni.

Dobó Zoltán polgármester: Jogos a felvetés, a következő testületi ülésen foglalkoznak a 
kérdéssel.

Törőcsik Zoltán Az én világom – Tapolca, a Tapolca és környéki autista gyermekekért 
Egyesület tagja: Köszöni Polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek, hogy napirendre 
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tűzték a kérdést, s azt is, ha engedélyezik a Tapolca szó használatát elnevezésükben. Bíznak 
abban, hogy mihamarabb megkezdhetik a kitűzött cél megvalósítását.  

Dobó Zoltán polgármester: Idén is, és jövőre is támogatni fogja a polgármesteri keret 
terhére az egyesületet, hiszen olyan sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésével 
foglalkozik, mely szinte egyedülálló a környéken. Köszöni, hogy megalakult ez az egyesület.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

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

168/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete feljogosítja 

Az én világom – Tapolca, a Tapolca és környéki autista gyermekekért
Egyesületet (8300 Tapolca, Dózsa Gy. u. 26. fsz. 1., képviseli: Baráth-
Szabó Szilvia, tevékenységi köre: autista gyermeket nevelő családok 
összefogása, segítése, érdekvédelme) arra, hogy tevékenységi körében
Tapolca város nevét használja az egyesület nevében mindaddig, amíg
a kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be.  

A jogosult haladéktalanul köteles a körülményeiben beállott
változásokat Tapolca Önkormányzatának jelezni.

9) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve
működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 

Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez 
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

Lévai József alpolgármester: Tájékoztatásként elmondja, az előterjesztés az érintett 
intézményvezetőkkel történt egyeztetést követően került jóváhagyásra a Képviselő-testület 
elé.

Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal – egyhangúan - 
az alábbi határozatot hozza:

169/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Város 
Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő 
intézmények karbantartási, felújítási feladatainak elvégzéséről szóló 
beszámolót elfogadja.

10) A 2016. év ünnepi évvé nyilvánítása
 Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Jövőre ünnepli Tapolca újbóli várossá nyilvánításának 50. 
évfordulóját. Szeretne a város e jeles eseményről méltó módon megemlékezni, e célból 
számos rendezvény színesíti a jövő évet. Az ünnepi év szervezési feladatainak lebonyolítására 
egy szervező bizottságot kellene létrehozni, lényegében erről szól az előterjesztés.   
Felkéri az előterjesztést tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága 
álláspontját.

Vajda Attila képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez 
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

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

170/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, tekintettel 
Tapolca Város újbóli várossá nyilvánításának 50 éves évfordulójára, a
2016. évet ünnepi évvé nyilvánítja.

Az ünnepi év szervezési feladatainak lebonyolítására szervező 
bizottságot hoz létre, melynek vezetésére felkéri Pass Sándor
képviselőt, tagjainak Barczáné Tóth Boglárka TÁMK igazgatót, 
Füstös Zsuzsanna VOKE igazgatót, Bajner Imre TBLÁI igazgatót,
Décsey Sándor könyvtárigazgatót és Hangodi László történészt.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Pass Sándor képviselő 

11) Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Humán Bizottság elnökét, 
ismertesse bizottsága álláspontját.

Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek 
egyhangúan elfogadásra javasolja.

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez 
kinek van hozzászólása, véleménye, javaslata.

Az előterjesztéshez észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatot szavazásra bocsátja.

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

171/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény 31. § (4) bekezdésének megfelelően áttekintette 
Tapolca város helyi esélyegyenlőségi programját. 

Az áttekintést követően megállapítja, hogy a programot felül kell 
vizsgálni, és azt a megváltozott körülményeknek megfelelően 
módosítani kell.

Határidő:   2015. december 30.
Felelős:   polgármester

12) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) 2015. év első félévében 
végzett munkájáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Felkéri az előterjesztést tárgyaló Turisztikai és Városfejlesztési 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati javaslatot
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek, s köszönetét fejezi 
ki Bakos György képviselő úr eddig végzett munkájáért. 

Dobó Zoltán polgármester: Ő is köszöni képviselő úr tevékenységét. Véleménye szerint 
megyei és az országos szinten is fontos szerepet tölt be az értéktár rendszer.
Mivel Bakos György a bizottsági ülésen az elnöki tisztségről lemondott, felkérte Décsey 
Sándor képviselőt, aki egyébként szakmájából eredően is érintett a témában, vállalja el a 
bizottság elnöki tisztségének betöltését. Képviselő úr a felkérést örömmel elfogadta. Kéri, a 
testület ezt egy határozattal erősítse meg. 
Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, 
véleménye, javaslata.
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Az előterjesztéshez több észrevétel nem hangzik el, Dobó Zoltán polgármester a határozati 
javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 1 
tartózkodással az alábbi határozatokat hozza:

172/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Települési Értéktár Bizottság 2015. év első félévében végzett 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:   azonnal
Felelős: polgármester

173/2015. (X.30.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Települési Értéktár Bizottság elnökének 2015. október 30. napjával

Décsey Sándor

képviselőt megválasztja. 

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 9.10 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


