
1

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

Ügyiratszám: 1/152-48/2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 6-án
(péntek) 8.50 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
 (8300 Tapolca, Hősök tere 15. )   

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

 Vajda Attila képviselők 

Igazoltan távol:  Koppányi Ferenc  képviselő 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics Tamás 
pályázati referens, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Kovácsné Ottó Krisztina térség- és településfejlesztési ügyintéző, Tóth 
János informatikus, dr. Iker Viktória jegyzőkönyvvezető 

dr. Lang Zsuzsanna tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatója, Tóth Mária 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerület igazgatója,
dr. Komjátiné Nyakó Györgyi pályázó, Rig Lajos országgyűlési képviselő, 
Bajner Imre Tapolcai Bárdos Lajos Általános iskola igazgatója, Baski
Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke,
Tapolcai Városi Televízió munkatársai.

Dobó Zoltán polgármester: Köszönt mindenkit a képviselő-testület mai rendkívüli nyilvános 
ülésén.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. 
A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását szavazásra bocsátja.   

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
– egyhangúan – az alábbi határozatot hozza:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai rendkívüli 
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalja.

NAPIREND

1) A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény 
tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

2) A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
forrásaiból megvalósult, „A regionális szolgáltatások
fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban” című KDOP-
5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú projekthez kapcsolódó
támogatási szerződés lezárása, javaslat új eszközbeszerzést 
támogató szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar- Angol Két
Tanítási Nyelvű Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti Tóth Mária tankerületi igazgató asszonyt, dr.
Komjátiné Nyakó Györgyi pályázót és Bajner Imre igazgató urat. Kérdezi, kívánnak-e
kiegészítést tenni?

dr. Komjátiné Nyakó Györgyi pályázó: Köszöni, nem. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre 
szívesen válaszol.

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

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

Dobó Zoltán polgármester: Az önkormányzat nevében eredményes tanévet és sikeres
működést kíván.  

dr. Komjátiné Nyakó Györgyi pályázó: Köszöni a bizalmat, igyekezni fog megszolgálni.

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 11 igen szavazattal  
- egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) 
pontjában biztosított véleményezési joga alapján a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar- Angol Két Tanítási
Nyelvű Tagintézménye tagintézmény-vezetői feladatának ellátására 
Dr. Komjátiné Nyakó Györgyi pályázót a szakszerű és jogszerű 
intézményi működés biztosítására, a szakmai munka 
továbbfejlesztésére alkalmasnak tartja.

Határidő: 2015. november 16.
Felelős: polgármester

2) A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program forrásaiból megvalósult, „A
regionális szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban” című KDOP-
5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 
lezárása, javaslat új eszközbeszerzést támogató szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti dr. Lang Zsuzsanna főigazgató asszonyt. 
Felkéri az előterjesztést tárgyaló bizottságok elnökeit ismertessék bizottságuk álláspontját.  

Marton József képviselő: A Humán Bizottság az I. határozati javaslatot egyhangú szavazati
aránnyal, a II. határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja.

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

Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, az előterjesztéshez kinek van hozzászólása, véleménye, 
javaslata.

dr. Lang Zsuzsanna tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatója: Tisztelt Polgármester Úr,
Alpolgármester Urak, Jegyző Asszony, Képviselő-testület! A szóban forgó 11 millió Ft-ot a 
66 millió Ft mellett a Képviselő-testület egyszer már megszavazta. Döntött arról, hogy azt a 
kórház eszközbeszerzésre használhatja fel. A kórház a pályázat során úgy gazdálkodott, hogy
a teljes összegből 11 millió Ft megmaradt. Az előzetes tervek szerint ez az összeg a tálcás 
étkeztetési rendszer bevezetéséhez került volna felhasználásra. Miután az meghiúsult,
megmaradt ez az összeg. Az előterjesztés határozati javaslatában szereplő 4,445,- eFt 
támogatási összeg a video-kolonoszkóp megvásárlását biztosítja, ugyanakkor kéri, a
fennmaradó kb. 11 millió Ft sorsát a testület még egyszer szíveskedjen átgondolni. Az
előterjesztésben szerepel, hogy a fennmaradó összegből megvásárolni szándékozott eszközök 
nem tartoznak szorosan a KDOP projekthez. Egy kórház vezetőségének összességében 
nemcsak a KDOP pályázatot kell figyelembe vennie a működtetésnél, a járó- és fekvőbeteg 
ellátás diagnosztikájánál és terápiájánál. Bízik abban, hogy ezt a Képviselő Urak is belátják. 
Az informatikai hálózat fejlesztése - mely alatt nemcsak informatikai eszközök beszerzését
kell érteni - az a radiológiai diagnosztikai eszközpark kiegészítő informatikai hálózatát is 
jelentené. Emellé nyilván monitorokat, képerősítőket és olyan szünetmentes tápegységeket is 
be kell szerezni, amelyek ahhoz szükségesek, hogy részben a már meglévő, részben a most 
beüzemelésre kerülő gépek szünetmentes időszakban is biztonságosan működhessenek. Ez 
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bizonyos értelemben valóban nem az említett KDOP pályázat része, hiszen egy másik
pályázat keretében valósult meg a digitális radiológia. Ugyanakkor ahhoz, hogy a tapolcai,
Tapolca környéki és Sümeg térségéből érkező lakosok megfelelő diagnosztikához jussanak, 
véleménye szerint a digitális radiológia eszközparkra is szükség van. Ahhoz pedig az
informatikai eszközökre is nagy szüksége lenne a kórháznak. A másik eszköz, melyet az
egészségügyi ellátás biztonságának és színvonalának növelése érdekében be kíván szerezni a
kórház, az a video-kolonoszkóp. Köszöni, hogy megvásárlásához támogatást nyújt a
Képviselő-testület. Erre az eszközre, mint a járóbeteg ellátáshoz szükséges diagnosztikára, 
szintén nemcsak Tapolca, hanem Sümeg és térsége lakosainak is nagy szüksége van, hiszen
Sümegen sajnos már nincs endoszkópizáló orvos. Ez az eszköz biztosítja, hogy a betegek
minél hamarabb kivizsgálásra kerüljenek, s minél hamarabb diagnózishoz jussanak. A
harmadik eszköz a rehabilitációs kórtermi ágy, melyek a 2011-ben indult pályázatban nem
szerepelhettek, ezért szeretnék most beszerezni. Ezt a 12 db ágyat rehabilitációs kórtermi
ágyként használnák fel. Eddig is együttműködött a kórház az önkormányzattal, és a korábbi 
önkormányzattal is, ezért reméli, az elhangzottak alapján, azokat átgondolva, nemcsak a
video-kolonoszkóp megvásárlását támogatja a Képviselő-testület, hanem jóváhagyja a teljes 
támogatási összeg folyósítását, hogy a kórház az említett eszközöket megvásárolhassa.

Dobó Zoltán polgármester: Néhány mondatban válaszol az elhangzottakra. A testületi ülést
megelőző bizottsági üléseken részletesen megtárgyalták a kórház-város kapcsolatát, s hogy 
miért nem valósult meg a tálcás étkeztetés bevezetése. Arra az álláspontra jutottak, ezzel
jelezve a kórház sorsa és az itt élő lakosság iránti felelősségüket, hogy Tapolca városa a 4,5 
millió Ft-os video-kolonoszkópot tudja finanszírozni a kórház számára, hiszen tudja, hogy
arra szükség van. Ugyanakkor az önkormányzatnak számtalan olyan új dologgal kell
szembenéznie, melyre a világ összes pénze sem lenne elég, az önkormányzatnak azonban a
költségvetésben biztosított összegek állnak rendelkezésére, annak keretei között
gazdálkodhat. A múlt héten Tapolca Rendőrkapitánya jelezte, hogy hosszú évek 
próbálkozásai után végre megújul a teljes rendőrkapitányság kívül és belül, s ennek 
elősegítése érdekében támogatási kérelemmel fordul az önkormányzathoz, mint azt a kórház 
is tette. Így minden fillérre szükség van. Álláspontja szerint Tapolca városa most is megtette
azt, ami elvárható, sőt erőn felül a kórház fejlesztési projektje mellett állt, ez az előterjesztés 
számainak tükrében is látszik. Főigazgató asszony említette, hogy Sümeg és térsége is ide jár 
diagnosztikai vizsgálatokra. Reméli, hogy Sümeg Város Önkormányzata is támogatja a
kórházi fejlesztéseket, s ugyanilyen aktívan finanszírozza azokat, mint ahogyan Tapolca teszi.

Bakos György képviselő: Úgy érzi ezt a napirendi pontot bizottsági ülésen elég részletesen
megtárgyalták, ennek ellenére egy kérdést szeretne feltenni Rig Lajos országgyűlési képviselő 
úrnak, aki az utóbbi időben elég keményen a kórház érdekeit képviselte. A fennmaradó összeg 
tekintetében nyilatkozzon, hova tenné voksát? Támogatná a 11 millió Ft nyújtását, vagy sem?

Rig Lajos országgyűlési képviselő: Köszöni a kérdést. Valóban, ahogy Bakos képviselő úr 
elmondta az elmúlt 22 évben aktívan kiállt először a kórház dolgozói érdekeiért, majd miután 
munkájuk megmaradt, az aktív ágyak megmaradásáért. Amikor a dolgozókról volt szó, akkor
még igazgató asszony is mellette állt, aztán más funkciót töltött be, s azáltal a képviselete is
megváltozott, s ez sajnos így is maradt. A pénzösszeg folyósításával kapcsolatban, melyről a 
Képviselő-testületnek döntenie kell, meg kívánja említeni, tudomása szerint az önkormányzat 
egy jogszabálya tartalmaz olyan rendelkezést, mely szerint, amennyiben intézménynek, kft.—
nek vagy költségvetési szervnek tartozása áll fenn az önkormányzattal szemben, akkor az
önkormányzat támogatási forrást nem nyújthat számára. Tehát ez egy jogszabály, melyet be
kell tartani pártállástól függetlenül mindenkinek. Úgy gondolja, ez a fennmaradó pénzösszeg
biztosíték arra, ha a kórház a közeljövőben kielégíti azokat a tartozásokat, melyek az 
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önkormányzat felé fennállnak, új tárgyalási alap nyílik, s fejlesztési forrásokat adhat Tapolca
Város Önkormányzata. Ő a szavazatát mindig a fejlesztéshez, fejlődéshez adta, nem úgy, 
ahogy a korábbi városvezetés 2012-ben tette, amikor amellett döntött, hogy az aktív ágyak
elkerüljenek, s így veszélybe sodorta Tapolca és Sümeg lakosságát. Kérdésére a válasz, a
fejlesztést támogatja, a fennmaradó forrás biztosítását véleménye szerint Polgármester Úr is,
abban az esetben, ha a kórház a teljes adósságállományát törleszti az önkormányzat irányába,
mint 2014. decemberében. Úgy gondolja, ez a közeljövőben megtörténik, ha az Állami 
Egészségügyi Központ is áldását adja.

Bakos György képviselő: Nem szeretné képviselő urat megbántani, de válasza nem volt 
egyértelmű. Ki kell mondani, kéri Polgármester Urat és a Képviselő-testületet, szavazza meg 
a teljes összeg folyósítását a kórháznak. Ez egy konkrét igen választ jelentene.

Rig Lajos országgyűlési képviselő: Elmondja még egyszer, s képviselő úr egy hét múlva 
rájön, mire gondolt. Egy országgyűlési képviselő kívülről semmiféleképpen nem 
befolyásolhat egy Képviselő-testületet, ugyanúgy, ahogy egy pályázatot sem. Az 
jogszabályellenes. Hogy mutatna, ha odamenne Képviselő Úrhoz lobbizni, hogy valamit 
támogasson. Az önkormányzat munkájába nem szólhat bele, tanácskozási joggal részt vehet a
testület ülésén. Véleményét elmondta, ha a Képviselő-testület másként dönt, az a saját 
jogköre.

Marton József képviselő: Úgy látszik Tapolcán is megtörtént a csoda, megtörtént a kettős 
beszéd. Hisz ezt az előterjesztést az a politikai erő fogalmazta meg, mely a kórház mentés 
jelszavával kampányolt nagyon sokáig, s úgy tűnik nagyon jól. Annak a Képviselő-testületnek 
a döntését kívánja megváltoztatni, amely a már számtalan alkalommal elhangzottak szerint
kórházrontó, kórházellenes volt. Úgy tűnik a hatalmi státusszal felcserélődtek a szerepek. 
Talán felül kellene emelkedni a bosszúálláson. Nem érti az összefüggést, hiszen az elmúlt
időszakban a választásokon arról beszéltek, hogy a kórházat meg kell menteni minden áron. A 
kórház vezetősége tudomása szerint nem az ablakon kívánja kiszórni a pénzt, hanem konkrét 
dolgokat kíván megvalósítani. Azok a dolgok pedig azon emberek kórházi ápolásának
minőségét jobbítanák, akik mindannyiuk választópolgárai. Tehát nem érti az előterjesztő 
gondolkodásának logikáját, vagy esetleg csak az időt húzza, s ha megfelelő helyzet adódik, 
odaadja a pénzt? Hisz ez Polgármester Úr és Országgyűlési Képviselő Úr szájából is 
elhangzott.

Dobó Zoltán polgármester: Úgy érzi, kezdenek elszabadulni az indulatok. Kéri mindenkitől, 
kerülje a személyeskedést, mert az parttalanná teszi a vitát.

Lévai József alpolgármester: Ő is úgy gondolja, eltávolodtak a konkrét témától. Talán 
bizottsági ülésen is megfogalmazódott az a gondolat, ha a kórház bármilyen fórumon
napirenden szerepel, elég heves vitákat vált ki. Egyébként ő azt a nézetet vallja, hogy egy 
politikusnak lehessen kérdéseket feltenni, s akár szembesíteni korábbi álláspontjával. Amit
országgyűlési képviselő úr válaszként megfogalmazott, hogy milyen irányban látta el 
tanácsokkal a városvezetést, csak megerősíteni tudja. S azt is helyesen megfogalmazta, hogy 
tanácskozási joggal résztvevő személyként, a döntés felelőssége nem az övé, hanem az asztal 
körül ülő képviselőké. Tehát azért a döntésért, mely itt születik, nem lehet őt felelősségre 
vonni. Köszöni főigazgató asszony fejlesztésekkel kapcsolatban elmondott gondolatait, s úgy 
érzi, az előterjesztés sem vitatja azok szakmai megalapozottságát. Ugyanakkor az igazgató 
asszony által küldött levélben, s abban is, melyet ő maga átadott Császár László gazdasági 
igazgatónak, konszenzus van a kórház és a város vezetése között, miszerint az idei év
májusában megköttetett szerződést ezzel az összeggel befejezettnek tekinthetik. Azt az 
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összeget, melyet a kórház támogatási igényként jelzett, egy új tárgyalási alapnak tekinti az
önkormányzat, s azt egy új támogatási szerződés keretében kell megfogalmazni. Azt, hogy 
aztán mit támogat és mit nem az önkormányzat, egyrészt költségvetés függvénye, másrészt
vannak kötelező és önként vállalt feladatok, s ez szerinte az önként vállalt kategóriába 
tartozik. Mindig az adott Képviselő-testület problémája volt a kórházzal kapcsolatban, hogy 
annak működtetéséhez és fejlesztéséhez Tapolca Város Önkormányzata, illetve a szolgáltatást 
igénybe vevő települések önkormányzatai milyen irányban és hogyan járultak hozzá. Ez most 
sem változott, ezzel kapcsolatban Polgármester Úr is megfogalmazta azt a jogos kérdést,
miszerint Tapolca Önkormányzatának magára kell-e vállalni az összes ezzel kapcsolatos
feladatot? A héten és a múlt héten több alkalommal is tárgyaltak olyan feladatokról, melyek
2016. január 1. napjától fogják terhelni Tapolca városát. Több járási szintű feladatot kell 
januártól működtetni, tehát az elkövetkező néhány évben többek között ennek a feltételeit is 
meg kell teremteni, s ezek olyan feladatok, melyek eddig nem voltak tervezve a
költségvetésben, de forrásokat kell rá találni. Egyébként törvényben rögzített, kötelezően 
ellátandó feladatokról van szó. Az eredeti határozati javaslat, mely 2014. május 21. napján
született legfeljebb 77 millió Ft-ról szólt. A szerződés, mely ez év májusában aláírásra került, 
táblázatszerűen tartalmazta, hogy milyen megbontásban, milyen célokra történik az adott 
összegek felhasználása. Ennek egy része felhasználásra került, a tálcás étkeztetésre biztosított
összeg, bizottsági ülésen is megtárgyalt okokból, nem került felhasználásra. Ezzel a 66 millió
Ft-tal lezártnak tekintik a támogatást. Ha a bizottsági ülésen született döntésekre
visszagondol, el kell mondani, egyhangú támogatást kapott az előterjesztés mindkét határozati 
javaslata. Valóban volt egy módosító indítvány Császár László képviselő által beterjesztve, de 
az tekinthető munkaköri kötelezettségéből adódó lépésnek, hiszen nem hagyható figyelmen 
kívül, melyet személy szerint tiszteletben is tart, hogy a kórház gazdasági igazgatójaként,
nemcsak mint tapolcai polgár, nemcsak mint tapolcai képviselő, hanem mint a kórház egyik 
vezetője a kórház által megfogalmazott igényeket támogatnia kell, s azokat a testület elé kell 
terjesztenie. S ez így természetes. Meghallgatva mindenkit az asztal körül, véleménye szerint
van konszenzus a két határozati javaslat körül, s kéri támogassa a testület a javaslatok
elfogadását. Hogy a továbbiakban a kórház és a város között milyen egyéb támogatások
kerülhetnek szóba, úgy gondolja, eddig is folyamatos volt a párbeszéd, s reméli a jövőben is 
az lesz ezzel kapcsolatban. A kórház és a város kapcsolata, a kórház fejlesztéséhez való
önkormányzati hozzájárulás kérdése a mai nappal nem zárul le. Egy szakasz lezárul, de az
együttműködés tovább folytatódik. Személyes találkozó alkalmával gazdasági igazgató úrnak 
is elmondta, s polgármester úr is ezt hangsúlyozta nyilatkozataival, s főigazgató asszony 
szavaiból is azt vette ki, hogy sokkal több dolog köti össze a két felet a jövőben, mint ami 
adott esetben köztük vitát gerjeszthetne. Azoknak a szolgáltatásoknak a jobbítása, amelyekhez
kapcsolódóan fejlesztések történtek a kórházban, kiválóan kapcsolódnak a város fejlesztési
elképzeléseihez. S ha ebben képesek együttműködni, azzal egymást erősíthetik. A kórház 
megmentése vagy nem megmentése tekintetében a vita mindig az aktív ellátás körül zajlott az
asztal különböző szereplői között. Ennek a kérdését oda lehet szegezni egymásnak, s e 
tekintetben – szerinte - nem is változott senkinek sem az álláspontja az asztal körül. Ma is
mindenki úgy gondolja, ezt napirenden kell tartani. Ennek pozitív hozományaként tekinti, ha
egészségügy kerül szóba bármilyen fórumon az országban, az ellátások kérdése és
finanszírozása, Tapolca mindig előtérbe kerül annak példájaként, hogyan kellett volna adott 
esetben másképpen cselekedni. A téma ezáltal mindig napirenden van, s ez jó. Felelőssége 
tudatában kéri Képviselő-társaitól az előterjesztés mindkét határozati javaslatának 
támogatását.

Vajda Attila képviselő: Főigazgató asszony hosszasan ecsetelte az informatikai eszközök 
fontosságát. Ezzel kapcsolatban kérdezi, a video-kolonoszkóp biztonságos működéséhez 
szükségesek-e a megvásárolni szándékozott informatikai eszközök?
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dr. Lang Zsuzsanna tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatója: Nem, azok a digitális
radiológiához szükségesek, valamint a hálózathoz. Az egész kórház épületében vannak
szünetmentes tápegységek, így nemcsak a digitális radiológia, hanem pl. az ultrahang,
mammográfiai gép működtetéséhez is szükséges, ez lényegében egy szervert jelent. Teljesen 
külön tud működni a két dolog.  

Vajda Attila képviselő: Úgy gondolja, nem erről a 7 millió Ft-ról van szó elsősorban. 
Császár képviselő úr is elmondta, a kórház alulfinanszírozott. S nem az önkormányzat 7 
millió Ft-ja tehet erről, hanem az aktív ágyak elvesztése. S ezt kellene elsősorban szem előtt 
tartani, ha kórház mentésről és vesztésről beszélnek. 

Császár László képviselő: Az alulfinanszírozottsággal kapcsolatban annyit elmond, az OEP
finanszírozás korábban sem és most sem tartalmaz fejlesztési forrásokat, csak a működést 
finanszírozzák.

Kozma Henrik alpolgármester: Azt az állam finanszírozza.

Császár László képviselő: Az OEP finanszírozza.

Buzás Gyula képviselő: Az maga az állam.

Császár László képviselő: Közgazdasági kategóriák, számvitelből lehet vitatkozni, hogy mi 
a működés és mi a fejlesztés. A kettőt el kell tudni választani egymástól. Az alapvető 
probléma ennek hiánya, s ez Vajda képviselő úr hozzászólására a reakciója. 
Visszatérve az előterjesztéshez, nyolc képviselő ül az asztal körül - országgyűlési képviselő 
úrral együtt -, akik 2011-ben és 2014-ben is megszavazták ezt a forrást a kórház számára.
Akkor egyhangú döntések születtek. Először arról, hogy egyáltalán pályázatban indulhat-e a 
kórház, utána, amikor 2014-ben kiderült, hogy kb. 11 millió Ft kell hozzá kiegészítésként,
akkor is egyhangú döntés született. Azért, hogy azt a döntést megerősítse, egy ügyrendi 
javaslattal kíván élni, mely szerint a határozati javaslatokról és az általa bizottsági ülésen is
elhangzott – de elutasított - módosító javaslatról, mely szerint a 11.063.824,- Ft támogatási
összeget teljes egészében kapja meg a kórház, név szerinti szavazással döntsön a Képviselő-
testület.

Ughy Jenőné jegyző: Az SZMSZ és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
alapján a képviselők egynegyedének indítványára lehet név szerinti szavazást lebonyolítani. 
Egy képviselő kevés ehhez.  

Császár László képviselő: Szavazzon a testület a név szerinti szavazásról.

Dobó Zoltán polgármester: Egyébként felkészültek a név szerinti szavazásra, mert
számítottak ilyen felvetésre. Kéri képviselő-társait, aki támogatja, hogy a határozati 
javaslatokról a Képviselő-testület név szerinti szavazással döntsön, kézfelemeléssel jelezze. 

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

176/2015. (XI.06.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon képviselői 
javaslatot, mely alapján „A Közép-dunántúli Regionális Operatív
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Program forrásaiból megvalósult, „A regionális szolgáltatások
fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban” című KDOP-5.2.1/C-11-
2011-0001 kódszámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés 
lezárása, javaslat új eszközbeszerzést támogató szerződés 
megkötésére” című előterjesztés határozati javaslatairól és a 
módosító indítványról név szerinti szavazással döntsön, támogatja.

Vajda Attila képviselő: Képviselő úr azt mondta, fejlesztésre nem adnak pénzt csak 
működésre. 

Császár László képviselő: Az OEP finanszírozás működési finanszírozás. 

Vajda Attila képviselő: Tehát a fejlesztésre nem adnak pénzt.

Császár László képviselő: Az OEP finanszírozás keretében nem. Vannak fejlesztési pénzek,
csak külön pályázat keretében.

Vajda Attila képviselő: Azt mondta Képviselő Úr az imént, amit átutalt 10,5 millió Ft-ot, azt 
a működési összegből tette. 

Császár László képviselő: Azt is mondta, hogy ezt megelőlegezték. 

Vajda Attila képviselő: Így van, tehát az a működésből lett elvéve, ebből következően 
alulfinanszírozott a kórház. Szerinte van alapja annak, amit mondott, hogy a fő probléma a 
kórház alulfinanszírozottságából adódik, nem pedig a szóban forgó 7 millió Ft az oka.

Császár László képviselő: A kettőnek ebből a szempontból nincs köze egymáshoz. Az egyik 
fejlesztési, a másik működési kérdés. Soha nem vitatta, s el is mondta a kórház működés 
szempontjából korábban is és most is alulfinanszírozott.

Sólyom Károly képviselő: Ugyan Polgármester Úr kérte a személyeskedés mellőzését, 
tekintettel arra, hogy Rig Lajos országgyűlési képviselő által elmondottak személyeskedéssel 
indultak, ezért ő is kénytelen ilyen szinten személyeskedni. Visszautasítja, hogy Rig képviselő 
mentette meg a kórházat. Az tény, ezzel választást lehetett nyerni, de a kórházért rajta kívül
nagyon sokan, nagyon sokat tettek. A tapolcai Képviselő-testület, ahogyan Rig képviselő 
mondta, soha nem szavazott arról, hogy az aktív ellátás megszűnjön vagy sem. Ez nem 
önkormányzati kompetencia volt. Minden döntését, melyet korábban is és most is hoz, az
adott körülmények figyelembe vételével, felelősségteljesen hozta meg. Mindez nem jelenti 
azt, hogy személy szerint és képviselőként is nem bánja, hogy nincsen aktív ellátás. 
Természetesen mindenki azt szeretné, ha itt minden működne, ami az emberi egészség 
megóvása érdekében nélkülözhetetlen. Döntéseiket nem az vezérelte és nem azt szerették
volna, hogy Tapolcán ne legyen aktív ellátás, ezt részben a körülmények, részben a szakma
indokolta, melyet képviselőként kevésbé látnak át, mint egy szakember. A korábbi és az azt 
megelőző Képviselő-testület is sokat tett azért, hogy Tapolcának működőképes kórháza 
legyen. Ami a 11 millió Ft-ot illeti, lehet sorolni egy városban ezer okot, hogy mire kell pénz.
November elején egy, a költségvetésben tervezett forrást akarnak elvonni. Egyszer már
odaadta a testület, most elvonja, s helyette ad kevesebbet. Valószínű kell a városnak ez a 
pénz, mert egyébként miért vonná el, ha kell, akkor annak mi az oka, hogyan áll a tavasszal
elfogadott költségvetés. A város vezetésének a feladata a szükséges források megteremtése a
többletfeladatok ellátása érdekében. Úgy gondolja korábban soha nem volt példa Tapolca
Város költségvetésében, hogy valahonnét azért kell elvonni pénzt, mert nincs, s egy másik
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feladat megvalósításához szükséges. Ez számára teljesen új fogalom. Egyébként ő úgy látja, 
nincs másról szó, ez egyfajta dac. Nem sikerült egy kórházi egységet megmenteni, s most ez a
bosszú. Ha beismerik, ha nem, ez így van, persze bizonyítani nem tudja. Szerinte a pénzt oda
kell adni a kórháznak. Jól emlékszik azokra a képviselő-testületi ülésekre, amikor Lévai 
József alpolgármester úr a cserbenhagyott párttársaival együtt azt hangoztatta, hogy minden
pénzt a kórháznak kell adni, s most teljesen mást mond, persze más világ van. Ahogy Marton
képviselő úr mondta, egy nagy pálfordulás történt. Ha ez személyeskedésnek tűnik akkor az, 
de itt ez történt.

Dobó Zoltán polgármester: Annak ellenére, hogy megkért mindenkit, mellőzze a 
személyeskedést, ez teljes mértékben annak számít. Úriember lévén nem kíván reagálni az
elhangzottakra.

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Szeretné
megnyugtatni a Képviselő-testület tagjait, az egyik és másik oldalon állókat, hogy az 
egészségügy soha nem volt gazdag. Rendszerváltás előtt is küszködött a megyei kórház és a 
különböző megyei intézmények. Minden mögött az ellátás szerepel. Kéri a jelenlévőket, 
mindenki maradjon abban a státuszban, melybe választották, s akkor nem lesz semmiféle
nézeteltérés. A Képviselő-testületnek a várost kell képviselnie. Ő is részt vett azon a 
megbeszélésen, amikor dr. Ézsely Ferenc először 180, majd 130 millió Ft támogatást kért az 
önkormányzattól, meghallgatták. Mindenki tudta, hogy ő volt a Dunántúl egyik 
legtehetségesebb sebésze. Ebben a térségben ő vezette be az egyszerű hasi és mellkasi 
műtétet. S az is köztudott volt, hogy egy indulatos ember. Valóban nagyon keményen szólalt 
fel a 130 millió Ft-os támogatás ügyében, de nem lett volna szabad elengedni. Bár, őszintén 
szólva ő nem volt vele különösebben jó kapcsolatban az ún. „Szuszogó” miatt. Visszatérve a 
jelen körülményekhez. Tisztelt Képviselő-testület, továbbra is élvezni fogják mindannyian 
Tapolca Város s környéke lakosságának kritikáját, nem tetszését. Nem a kórházra fog a döntés
erkölcsi-morális súlya csapódni, hanem a Képviselő-testületre. Legyenek szívesek összefogni, 
hogy ez ne következhessen be. Amit a testületi ülésen végighallgatott, kicsit elborzasztotta.
Ne feledjék, aki haragszik, vagy valamit bosszúból cselekszik, rengeteg időt vesz el attól, ami 
jót is tehetne. A harag nem jó tanácsadó, időt vesz el fontos dolgoktól, amelyekről értelmesen 
kellene dönteni a város érdekében. Az átszervezések sorozata mindenkit zavarba hoz. Csak
egy dolgot szeretne figyelmébe ajánlani a kórház vezetőségének és mindenkinek, aki előtérbe 
helyezi ezt a vitát, a felelősség a Képviselő-testületé. Az intézményvezető, mint Császár 
László képviselő is, az intézményért tartozik felelősséggel, de ő nemcsak azért, s ez nagyon 
kellemetlen dolog, hiszen ő a városért is felelős. 

Császár László képviselő: A kettő a szívében teljesen egy húron pendül.  

Baski Sándor Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány Kuratóriumának elnöke: Ne
haragudjon képviselő úr, de hamis a hang. A városban működő bármelyik másik intézmény 
kerülhet hasonló helyzetbe. Mindenki tudja a helyét, pontosan tudja, meddig terjed a
hatásköre, mi az, amit megtehet és mi az, amit nem. Jobb helyzetben van képviselő úr testületi 
tagságával, mint igazgatói tisztségével, hiszen itt többet megtehet. Kéri, s fontosnak tartja,
legyen egyezség még akkor is, ha úgy érzik, most hátrányba kerültek. Nem hiszi, ha az
önkormányzat olyan anyagi helyzetben lesz, hogy ezt a pénzt nem adja meg. Lehet, hogy nem
adja meg novemberben, de megadhatja februárban. Ennyi bizalmat adjanak egymásnak.
Tudja, hogy az előző önkormányzati vállalásokat az utána következő testület köteles 
teljesíteni. De alaposan körül kell nézni, mi van ebben az országban. Rengeteg gond, s ezeket
nem lehet politikailag megoldani. Nem egy éve dolgoznak együtt a képviselők, mi van a 
barátsággal, a kölcsönös tisztelettel, a közös érdekekkel. Ez a néhány millió Ft szinte háborút
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idézett elő. Jó ez valakinek? Tudomásul kell venni, hogy ez a pénz most nem áll 
rendelkezésre, majd talán később. Országgyűlési képviselő urat szíveskedjenek tiszteletben 
tartani és inkább egyéb kérdésekben a segítségét kérni. Polgármester úr ne rendelje se a
Képviselő-testületet, se önmagát semmilyen törekvések alá, megvan a státusza egy nagyon 
kemény és nehéz időben. Császár László képviselő úr ez nagyon jól tudja.  

Dobó Zoltán polgármester: Másoknak már nem kíván szót adni. Mindenki levonja magára
nézve, ő maga is, Sanyi bácsi intelmeit. 
Kéri Képviselő-társait szavazzanak a határozati javaslatokról. 

Ughy Jenőné jegyző: Elmondja, a név szerinti szavazásnál az SZMSZ szerint igen vagy nem
szavazattal kell véleményt nyilvánítani.

A Képviselő-testület a módosító határozati javaslatról az alábbiak szerint szavaz.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – név szerinti szavazással – 

Bakos György: igen
Buzás Gyula: nem
Császár László: igen
Décsey Sándor: nem
Dobó Zoltán: nem
Kozma Henrik: nem
Lévai József: nem
Marton József: igen
Pass Sándor: nem
Sólyom Károly: igen
Vajda Attila: nem

4 igen szavazattal
és 7 ellenszavazattal az alábbi határozatot hozza:

177/2015. (XI.06.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete azon 
képviselői indítványt, mely alapján a tapolcai Deák Jenő 
Kórház részére eszközbeszerzésre 11.063.824,- Ft, azaz
Tizenegymillió-hatvanháromezer-nyolcszázhuszonnégy forint
összegű támogatást biztosít, nem fogadja el.

A Képviselő-testület az előterjesztés I. határozati javaslatáról az alábbiak szerint szavaz.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - név szerinti szavazással - 

Bakos György: igen
Buzás Gyula: igen
Császár László: igen
Décsey Sándor: igen
Dobó Zoltán: igen
Kozma Henrik: igen
Lévai József: igen
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Marton József: igen
Pass Sándor: igen
Sólyom Károly: igen
Vajda Attila: igen

11 igen szavazattal - egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

178/2015. (XI.06.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Támogató 
a tapolcai Deák Jenő Kórház, mint Támogatott részére a 
megkezdett „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dunántúli
Régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 azonosító számú 
projekt forrásai kiegészítésére 60/2014. (V.21.) Kt. számú
határozatával legfeljebb 77.876.718,- Ft, azaz Hetvenhétmillió-
nyolcszázhetvenhatezer-hétszáztizennyolc forint támogatási
összeget biztosított.

A 2015. május 6.-án megkötött Támogatási szerződés szerint 
Támogatott a támogatási összeget a szerződés kötelező mellékletét 
képező, a Deák Jenő Kórház Rehabilitációs szolgáltatások 
fejlesztése KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú pályázathoz
kapcsolódó támogatás költségterve elnevezésű eszközlista 
táblázatban rögzítettek szerint az elszámolható költségek és
tevékenységek részbeni fedezetére használhatta fel:

 eszközbeszerzésre legfeljebb 50.024.044 - Ft, azaz
Ötvenmillió-huszonnégyezer-negyvennégy forint,

 építés, felújítás céljaira, legfeljebb 27.852.674,- Ft, azaz
Huszonhétmillió-nyolcszázötvenkettőezer-hatszázhetvennégy 
forint

pénzösszeget fordíthatott.

Támogatott a megvalósítás 2014-2015 években végzett
folyamatában a projekt részét képező célokra a legfeljebb 
felhasználható támogatási összegből 

 eszközbeszerzésre 38.960.220 - Ft, azaz
Harmincnyolcmillió-kilencszázhatvanezer-kettőszázhúsz forint, 
 építésre, felújításra, 27.852.674,- Ft, azaz
Huszonhétmillió-nyolcszázötvenkettőezer hatszázhetvennégy forint  

összeget használt fel.

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felhasználható és felhasznált pénzeszközöket figyelembe véve
60/2014. (V.21.) Kt. számú határozatát módosítja, 66.812.894,- Ft,
azaz Hatvanhatmillió-nyolcszáztizenkétezer-
nyolcszázkilencvennégy forint összegű támogatást biztosít a 
tapolcai Deák Jenő Kórház részére a hatályos Támogatási 
Szerződésben rögzített módon.  
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a felhasználással,
elszámolással kapcsolatos határidő változását tartalmazó 
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Támogatási Szerződés módosítás aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester

A Képviselő-testület az előterjesztés II. határozati javaslatáról az alábbiak szerint szavaz.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - név szerinti szavazással - 

Bakos György: igen
Buzás Gyula: igen
Császár László: igen
Décsey Sándor: igen
Dobó Zoltán: igen
Kozma Henrik: igen
Lévai József: igen
Marton József: igen
Pass Sándor: igen
Sólyom Károly: igen
Vajda Attila: igen

11 igen szavazattal - egyhangúan - az alábbi határozatot hozza:

179/2015. (XI.06.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe 
véve az önkormányzati költségvetés teherbíró képességét –
fontosnak tartja, hogy a Deák Jenő Kórház orvostechnikai 
eszközállománya a megelőzés és gyógyítás érdekében 
folyamatosan gyarapodjon, feleljen meg az aktív betegellátás
követelményeinek.
A Deák Jenő Kórház által már megrendelt EC-530FI típusú Video-
kolonoszkóp beszerzését támogatja, a vételár fedezetét, 4.445.000 -
Ft összeget a 2015. évi önkormányzati költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatás
felhasználása ellenőrzését is biztosító Támogatási Szerződés 
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester

Sólyom Károly képviselő: Emlékei szerint, mióta ő képviselő - 17 éve - nem volt szükség 
név szerinti szavazásra. Éppen ezért érdekesnek tartja, hogy ezt a Tapolcai Városi Televízió
nem vette fel annak ellenére, hogy a szavazás előtt ő a televízió munkatársai felé jelezte ez 
irányú kérését. Valószínűleg azért, hogy adott esetben Tapolca város lakossága ne tudjon 
szembesülni azzal, ki hogyan voksolt.
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Lévai József alpolgármester: A jegyzőkönyv - mely nyilvános - tartalmazza a szavazás 
eredményét. Legalább ne mondjon olyat Képviselő Úr, ami nem fedi a valóságot. Ő el fogja 
mondani az interjúban, hogy nemmel szavazott a módosító indítványról. Valószínű több 
képviselőt is megkérdeznek egy interjú keretében. 

dr. Lang Zsuzsanna tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatója: Köszöni a video-
kolonoszkóp megvásárlásához nyújtott támogatást.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Dobó Zoltán polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 9.45 órakor bezárja.

K. m. f.

Dobó Zoltán   Ughy Jenőné 
 polgármester  jegyző 


