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TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE 
8301 Tapolca, Hősök tere 15. 
 
Ügyiratszám: 1/19-17/2018. 
 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2018. március 29-én 
(csütörtök) 8.05 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről 

 
Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme 
   (8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.) 
 
Jelen vannak: Dobó Zoltán  polgármester 

  Bakos György 
  Buzás Gyula 
  Császár László 
  Dr. Décsey Sándor 
  Koppányi Ferenc 
  Lévai József 

Marton József 
Pass Sándor   
Sólyom Károly képviselők 

 
Igazoltan maradt távol: 
   Kozma Henrik 
   Vajda Attila képviselők, 
 
Tanácskozási joggal, meghívott vendégek: 

dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Schönherrné 
Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Varga Béláné közművelődési és 
intézményi referens, Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, 
Parapatics Tamás Pályázati Csoportvezető, Molnár Károly Általános 
Igazgatási Csoportvezető, Döméné Domonkos Bernadett 
jegyzőkönyvvezető,  
 
Szabó Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ oktatási igazgatója, 
Szollár Gyula, a Széchenyi István Baptista Középiskola igazgatója, Stolár 
Mihály, a Szász Márton Általános Iskola intézményvezetője,  Szabóné 
Szakács Judit, Rédli Károly a Tapolca Kft igazgatója, Tapolcai Városi 
Televízió munkatársai. 
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Dobó Zoltán polgármester: Köszönti az ülésen megjelenteket, Tapolca város 
lakosságát, a Képviselő – testület tagjait, a hivatal munkatársait. Megállapítja, hogy a 
képviselő – testület 10 fő jelenlétével határozatképes, Kozma Henrik és Vajda Attila 
képviselők előre jelezték távolmaradásukat, az ülést megnyitja. Kéri, hogy az 
Ügyrendi Bizottság álláspontját Bakos György képviselő ismertesse. Javasolja, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják, majd szavazásra bocsátja. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

37/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

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

 
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek 

fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület 
lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

2) A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

3) Döntés a Tapolca, 4370/19. hrsz-ú ingatlanra érkezett 
vételi ajánlatról  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

4) Döntés a TVSE pályázatához szükséges önrész 
biztosításáról  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

5) Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervének elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

6) Haszonélvezeti jog alapítása a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy által fenntartott Széchenyi István 
Baptista Középiskola köznevelési közfeladatainak 
ellátását szolgáló ingatlanokra és ingóságokra 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

7) A Szász Márton Általános Iskola fenntartói jogának 
átadása a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi 
Személy köznevelési intézményfenntartónak 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
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8) A Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt 
indítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

9) A Tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

10) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi 
beszámolóinak és 2018. évi munkaterveinek 
jóváhagyása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 
VEGYES ÜGYEK 
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

 
 
 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
 

 
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, 

valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi, hogy az előterjesztéshez kinek van hozzászólása? 
 
Bakos György képviselő: Polgármester úr február 26-i tárgyalásáról érdeklődne, amit 
Tóth Csabával, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökével és a 
háziorvosokkal folytatott.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Tóth Csaba elnök úrral az ügyelet kérdéséről tárgyalt. 
Több probléma volt az ügyeleti rend fenntartásával abból a szempontból, hogy a 
kistérség orvosai nem minden alkalommal tudták ellátni az ügyeleti feladatot. Azokat 
a lehetőségeket és megoldási javaslatokat tekintették át, ami arra irányul, hogy 
továbbra is maguk tudják megoldani az ügyelet ellátását, az orvosokkal meg tudjanak 
egyezni. Úgy látja, hogy erősebben kell figyelembe venni azokat az elvárásokat, amit 
az orvosok támasztanak, hiszen rendkívül kevés az orvos. 367 tartósan betöltetlen 
háziorvosi praxis van az országban, több mint fél vagy egy éve nincsen orvos. Mindent 
el kell követni, hogy a most még praxisban lévő orvosokat a leghosszabb ideig meg 
tudják tartani, illetve olyan praxiskörnyezetet alakítsanak ki, amely vonzóvá teszi egy 
új pályázó számára azt a lehetőséget, hogy Tapolcán praktizáljon. Ha a kistérség nem 
tud olyan szerződést kötni az orvosokkal, amely rögzíti, hogy a háziorvosi praxissal 
rendelkező orvosnak ügyeleti ellátásban annyiszor van feladata, ahányszor a fenntartó 
ráosztja, akkor Tapolca egyedül fogja ezt a kérdést megoldani, mert nem maradhat 
ellátatlanul a város. Felmerült a tárgyalások során, hogy egyorvosos ügyeletté 



4 
 

alakuljon át a rendszer. Ezt azzal indokolta Elnök Úr, hogy a nemrég  felálló sürgősségi 
ellátó pont sok mindent átvesz funkcióban, ellátásban. A legközelebbi tárgyaláson dr. 
Lang Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy szakmailag ez a felvetés nem indokolt, nem 
tudják az ügyeleti rendszerből érkező betegeket ellátni, mert másfajta ellátást 
nyújtanak. Továbbra is a kétorvosos megoldásban gondolkoznak, folyamatosan 
tárgyalnak ez ügyben. Tapolcát illetően nincs gond, a kistérség tekintetében vannak 
problémák.  
 
Buzás Gyula képviselő: Polgármester Úr február 22-i Végh Tamással folytatott 
tárgyalása után érdeklődne.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Végh Tamás tulajdonában lévő Kft nyújtott be 
ingatlanhasznosítási pályázatot, és nyerte el a Tópart Bisztró és a Bormúzeum 
üzemeltetési jogát. Jegyző Asszonnyal fogadták őt és áttekintették, hogy milyen 
együttműködési lehetőségük van, és megkötötték azt a szerződést, amely már 
jogszerűen biztosítja, hogy üzemeltesse ezt a két egységet. Gyarmati Tamás főépítész 
bevonásával a Bormúzeum arculat átalakítását tervezték, továbbra is bormúzeumként  
fog működni, csak a Tópart felől megnyitják és vendéglátó egységet fognak kialakítani 
úgy, hogy minden lépést egyeztetnek, és az építési szabályokat betartják.  
 

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

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10   igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 
38/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

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

 
 
 

2) A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Arról van szó, hogy próbálják összehangolni a nyári 
szabadságolást, gazdaságossági és egyéb praktikus szempontok szerint üzemeltetni az 
önkormányzati épületet. Előre irányított igazgatási szünet elrendelésével tudják ezt 
megtenni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.  
 
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
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Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot a képviselő-testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2018. (IV.3.)         ÖNKORMÁNYZATI   R E N D E L E T 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
elfogadja és 6/2018. (IV.3.) számon rendeletei közé iktatja. 

 
 
 

3) Döntés a Tapolca, 4370/19. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után kérdezi Szabóné Szakács 
Juditot, kíván-e a napirendi ponthoz hozzászólni.  
 
Szabóné Szakács Judit: Tájékoztatást ad arról, hogy a férjével egy közterületrészt 
szeretnének megvásárolni, ami jelenleg közterületként nem funkcionál, a szakiskola 
jelenleg az ő területén halad át a kertjébe. Erre a jövőben szolgalmi jogot kívánnak 
biztosítani. Ők sem ezt a közterületrészt használják, mert fizikailag átjárhatatlan. Ha 
forgalomképessé teszi a képviselő-testület ezt a területet, szeretnék megvásárolni.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.  
 
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatokat a képviselő-testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra 
javasolja.  
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

39/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a tulajdonában álló, Tapolca, 4370/19. hrsz-
ú, közterület megnevezésű ingatlan közszolgáltatási célokat 
nem szolgált, közcélú funkciója nincs, ezért az ingatlant 
forgalomképes vagyonná minősíti át. 
 
 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
40/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szabó 
Gábor és Szabóné Szakács Judit tapolcai lakosok kérelmére 
kinyilvánítja, hogy a forgalomképessé minősített 4370/19. 
hrsz-ú ingatlannak a kérelem szerinti mintegy 150 m2 
nagyságú része tulajdonjogának elidegenítésével egyetért. 

 
Az ingatlanrész tényleges adásvételéről az ingatlan 
átminősítésének tényleges megtörténte, annak pontos 
kimérése és értékének értékbecslő szakértő által történő 
meghatározása után hoz majd döntést. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlannak a 
kérelemben foglaltak szerinti értékesítésével kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye, és tárgyalásokat folytasson az 
adásvétel részleteinek pontosítása céljából.  

 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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7/2018. (IV.3.)         ÖNKORMÁNYZATI  R E N D E L E T 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás 
szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet 
elfogadja és 7/2018. (IV.3.) számon rendeletei közé iktatja. 

 
 
 

4) Döntés a TVSE pályázatához szükséges önrész biztosításáról  
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: A TVSE a TAO pályázat keretében nagy feladatot vállalt, 
többek között a rendezvénycsarnok rendbetételét, ami az építés óta beázik. Ebből a 
TAO-s megoldásból szeretnék megvalósítani, és úgy látják, hogy az elnyerhető 
támogatási összeg és az önrész biztosítása közötti arányosítás még mindig megéri a 
városnak. Ezért szeretné, ha a képviselő-testület támogatná a TVSE-t ebből a 
szempontból és biztosítaná az önrészt. Kérdezi a TVSE elnökét, kíván-e kiegészítést 
tenni. 
 
Rédli Károly TVSE elnöke: Köszöni szépen, az anyag összefoglalja a helyzetet, 
egyrészt az elmúlt évet, másrészt az abból következő és azt indokló kérésüket. Kéri a 
Tisztelt Képviselő-testület támogatását.  
 
Dobó  Zoltán polgármester: Felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, ismertesse 
bizottsága álláspontját.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, mint a 
felújítással érintett Tapolca, 2034. hrsz. alatti ingatlan (Csermák 
József Rendezvénycsarnok) tulajdonosa, a Tapolca Városi 
Sportegyesület „Tapolca Városi SE 2017/18. évi TAO” 
elnevezésű, Tárgyi eszköz beruházások/felújítások tárgyában 
benyújtott pályázatához 8.123.012,- Ft, azaz Nyolcmillió – 
egyszázhuszonháromezer – tizenkettő Ft Forint összegű 
önrészt biztosít. 
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 A beruházás összköltségének 10%-át kitevő önrész forrása a 
költségvetésben tervezetten felül eladott ingatlanokból 
származó bevétel.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 

5) Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Gazdasági 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 

6) Haszonélvezeti jog alapítása a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 
által fenntartott Széchenyi István Baptista Középiskola köznevelési 
közfeladatainak ellátását szolgáló ingatlanokra és ingóságokra 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti körükben Szabó Csabát, a Baptista 
Szeretetszolgálat oktatási igazgatóját és Szollár Gyula igazgató urat. Szerették volna 
még rendezettebbé tenni a viszonyukat a Baptista Egyházzal, és az egyháznak is olyan 
jogi környezetet teremteni, amelyben sokkal szívesebben és biztonságosabban ruház 
be a rábízott ingatlanra. Az előterjesztés tartalmazza, hogy 15 évre haszonélvezeti 
jogot biztosítanak az ingatlanra.  Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.  
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot a képviselő-testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi a meghívottakat, kívánnak-e a napirendi ponthoz 
hozzászólni. 
 
Szabó Csaba oktatási igazgató: Köszöni, nem kíván kiegészítést tenni.  
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

43/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8300 
Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8., Tapolca belterület 3310/1 
helyrajzi számon nyilvántartott 8772 m2, valamint a 8300 
Tapolca, Berzsenyi Dániel u. 21., Tapolca belterület 
3437/10/A/67. 63 m2, valamint Tapolca belterület 
3437/10/A/68 helyrajzi számon nyilvántartott 167 m2 
alapterületű ingatlanokra vonatkozóan a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy haszonélvezővel 
(továbbiakban: Haszonélvező) (székhely: 1111 Budapest, 
Budafoki út 34/b.; adószáma: 18264825-1-43; statisztikai 
számjel:18264825-8790-552-01; KIM nyilvántartási száma: 
00013/2012-001; képviseletében eljár: Hári Tibor törvényes 
képviselő) - a Széchenyi István Baptista Középiskola köznevelési 
közfeladatainak ellátására - az ingatlanok 1/1 tulajdoni 
hányadára, valamint a köznevelési, szakképzési intézmény 
használatára rendelt ingóságokra „Haszonélvezeti Jogot Alapító 
Szerződést” köt.  
A Tapolca Város Önkormányzata és a Baptista Szeretetszolgálat 
EJSZ között 2012. május 30. napján kelt Ingatlanhasználati 
szerződés az ingatlanokon alapított haszonélvezeti jog ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésével az adott ingatlanok és ingók 
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vonatkozásában a Haszonélvezeti Jogot Alapító szerződés 
aláírásával megszűnik. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Haszonélvezeti Jogot Alapító szerződés aláírására. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 
 
 
 

7) A Szász Márton Általános Iskola fenntartói jogának átadása a Baptista 
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy köznevelési intézményfenntartónak 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti körükben Stolár Mihály igazgató urat, kérdezi, 
kíván-e a napirendi ponthoz hozzászólni. 
 
Stolár Mihály igazgató: Köszöni, nem kíván kiegészítést tenni.  
 
Dobó Zoltán polgármester: A Szász Márton Általános Iskola helyzetét ismerik. Sajnos 
régóta méltatlan körülmények között vannak az SNI-s gyerekek. Szerettek volna ezen 
a helyzeten változtatni. Az lenne a legjobb megoldás, ha a Baptista Szeretetszolgálat 
nemcsak a Szász Márton Általános Iskolát tudná átvenni, hanem a Gönczy Pál 
Tagintézményt is megkapnák a Szakképzési Centrumtól. Az erőket összpontosítva a 
gyerekeknek egy megnyugtatóbb környezetet, az európai kultúrához sokkal közelebb 
álló oktatási intézményt tudna létrehozni. A Veszprémi Szakképzési Centrum nem 
kívánta átadni a Gönczyt. Ennek ellenére a jó megoldás irányába első lépés lehet, hogy 
a Szász Márton Általános Iskolát átveszi a Szeretetszolgálat, hiszen látják, hogy a 
Széchenyi István Baptista Középiskolát szépen működteti. A Szász Márton Iskola most 
olyan méltatlan helyzetben van, hogy innét már csak feljebb lehet menni. Ha 
figyelembe veszik a legtöbb gyerek családi, anyagi és társadalmi környezetét, az nem 
inspiráló, hogy nagyobb erővel próbáljanak integrálódni a többségi társadalomban. 
Sok szempontból igaz ez az integrációs kérdés. Felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.  
 
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat 1 igen és 1 
tartózkodás mellett a képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra.  
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság az I. határozati 
javaslatot 1 igen és 4 ellenszavazattal nem javasolja elfogadásra, a II. határozati 
javaslatot 4 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra 
javasolja.  
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság az I. határozati javaslatban foglaltakról 
1 igen szavazattal és 6 tartózkodás mellett nem hozott döntést, a II. határozati 
javaslatot 3 igen szavazattal és 4 tartózkodással a képviselő-testületnek nem javasolja 
elfogadásra. 
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Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság az I. határozati javaslatban foglaltakról 
2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést, a II. 
határozati javaslatot 2 igen szavazattal 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a 
képviselő-testületnek nem javasolja elfogadásra. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Mindenkinek a megérzésére hagyatkozhatnak. Ez még 
csak félmegoldás, de lépés a jó irányba. Kérdezi képviselő-társait, kinek van 
hozzászólása az előterjesztéshez. 
 
Császár László képviselő: Mindkét bizottsági ülésen támogatta az átadást, hiszen 
arról döntöttek, hogy megbíznak a Baptista Szeretetszolgálatban, hiszen 15 évre 
nagyobb jogosítványt adnak neki, hogy működtesse az intézményt. Másik iskolával 
kapcsolatban meg bizalmatlanok vele, hiszen csak részdöntést hoznak. Ezen kívül 
párszor ide fog kerülni a képviselő-testület elé és nem rajtuk fog múlni ez a döntés 
sorozat. Legalább a kezdő lökést adják meg ennek a folyamatnak, ne legyenek gátjai. 
A Gazdasági Bizottság ülésén is hasonló véleményt mondott, hogy nem az 
önkormányzat döntése lesz a legfontosabb ebben az ügyben.  
 
Dobó Zoltán polgármester: A szándékot szeretnék kifejezni, hiszen ez az állapot 
nagyon elkeserítő.  
 
Buzás Gyula képviselő: A bizottsági ülésen ő sem támogatta, de azóta sok véleményt 
megismert, meg kellene adni a lehetőséget ennek az iskolának. Bízik benne, hogy 
egységesen tudnak szavazni.  
 
Sólyom Károly képviselő: Annak idején egyedül ő nem támogatta a Széchenyi István 
Szakképző Iskola átadását. Most is azt mondja, hogy elsősorban lelkiismereti 
problémákat vetett fel benne, ami nem jelentette azt, hogy a Szeretetszolgálat szakmai 
munkáját megkérdőjelezte volna. Ha ez a rendszer így működik és beszélgetve 
Igazgató Úrral és pedagógusokkal is, a Széchenyi tekintetében mégis működő 
megoldásról van szó. Semmi nem indokolja, hogy következő lépést ne tegyenek meg. 
Felhívta a figyelmet, hogy gondoljanak bele azon szülők helyzetébe, akik ilyen 
gyermeket nevelnek. Nem találnának gyermekeiknek helyet. Megoldhatatlan 
problémát gerjesztenének, ezért mindenki gondolja végig, ne gátolják. Még ide is 
vissza fog kerülni ez a  téma. Az első lépést ne akadályozzák, hanem támogassák. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Az állam feladata lenne, hogy tökéletesen ellássa ezeket a 
funkciókat. Nem mindig sikerül és vannak ilyen megoldások, amikor az egyház 
beszáll az oktatásba. Amíg az állam ezt nem tudja teljesíteni, nekik az a feladatuk, hogy 
megtalálják a legjobb megoldást. Ha a legjobb megoldást a Baptista Egyház nyújtja, ezt 
kell választani. Látja, hogy sikeres az együttműködés, bízik benne, hogy így is marad.  
 
Lévai József alpolgármester: A polgármester fontosabb tárgyalásairól készített 
beszámolót minden alkalommal tárgyalja a képviselő-testület. Mindenki számára 
kitűnik, hogy rendszeres, összehangolt tárgyalási folyamat van Tapolcán az oktatással 
kapcsolatban bármilyen szerepet vállaló állami és egyházi szervek között. Februárban 
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a Baptista Szeretetszolgálat megkereste a városvezetést és kérte, hogy a Veszprém 
Megyei Szakképzési Centrum, a tankerület, az önkormányzat és a Baptista 
Szeretetszolgálat képviselői között szervezzenek meg egy találkozót ahol fel tudnák 
vázolni az elképzelésüket, hogy kezdeményeznék a Szász Márton Általános Iskola és 
a Gönczy Pál Tagintézmény átvételét. A megbeszélésen a jelenlévők támogatták az 
elképzelést, ezután a baptisták elkezdték a feladatátvétellel kapcsolatos eljárást, 
felkeresték a felügyeletet ellátó minisztériumokat. Amiket ők tárgyalnak az egyik szál 
egyik eleme, mert a tankerület elkezdte az egyeztetési folyamatot és ebbe a folyamatba 
be kell vonni a szülői közösséget, a pedagógus közösséget és az épület tulajdonosát, 
az önkormányzatot is. Ennek a szálnak azon elemét alkotják, akik az átszervezéssel 
kapcsolatban véleményt formálnak meg, ezeket a véleményeket a tankerület 
összefoglalja és továbbítja a minisztérium felé. Bízik benne, hogy az önkormányzat 
részéről támogató döntést hoznak. Tudomása szerint ma volt a határideje, hogy 
összesíteni kellett, hogy az érintett pedagógusközösség és a szülők támogatják az 
átszervezést vagy sem. Ha az érintettek rendelkeznek ezzel az információval és 
megoszthatják velük, akkor megtennék azt? Azért mondja, mert ha a szakképzés is 
belép ebbe a folyamatba, akkor hasonló tárgyú előterjesztés a Gönczy Pál 
intézménnyel kapcsolatban újból a képviselő-testület elé fog kerülni.  
 
Stolár Mihály igazgató: Valóban rendelkeznek ezzel az információval, de úgy 
gondolja, hogy a képviselő-testület rendelkezik akkora tudással és tapasztalattal, hogy 
nem a pedagógusok és a szülők véleménye alapján hozza meg a döntését. Amíg a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ nem ismerhette meg ezeket az adatokat, nem hiszi, 
hogy etikus lenne, ha ezeket az adatokat ismertetné.  
 
Marton József képviselő: Úgy gondolja, hogy hatásos és hatékony volt a Humán 
Bizottság ülésén a hosszú vita, megváltoztak a vélemények. Sok érv és ellenérv 
hangzott el, akkor is és most is azt támogatja, hogy ezt az első lépést célszerű a 
képviselő-testületnek megtenni. Abban bízik, hogy a józan ész kerekedik felül a 
Gönczy Pál iskolával kapcsolatban, hiszen akkor lenne igazán hatékony és egységes a 
dolog, hiszen lehetőségük lenne a továbbképzésre egy szakma megszerzése 
érdekében. Mindenképpen támogatja az elképzelést és erre kéri képviselő-társait is.    
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatokat szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 ellenszavazattal  

- egyhangúlag – az előterjesztés I. határozati javaslatában foglaltakról 
nem hozott döntést. 

 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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44/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
Balatonfüredi Tankerületi Központ fenntartásában álló Szász 
Márton Általános Iskola (székhely: 8300 Tapolca, Iskola u. 5. sz., 
hrsz:2843/4), telephely: 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6., 
hrsz:2929/2) fenntartói jogának a Baptista Szeretetszolgálat 
Egyházi Jogi Személy részére történő átadását támogatja, azzal 
egyetért. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadással kapcsolatos 
intézkedéseket megtegye, a szükséges tárgyalásokat 
lefolytassa. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
 

8) A Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt indítása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  
 

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.  
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatot a képviselő-testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

 összhangban az önkormányzati stratégiai 
dokumentumokban foglaltakkal, kiemelten fontosnak 
tartja a tapolcai közlekedés feltételeinek minőségi 
javítását célzó önkormányzati beruházásokat, különös 
tekintettel a belvárosban lévő, nagy forgalmat 
bonyolító helyközi és távolsági közösségi közlekedést 
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kiszolgáló autóbusz-állomás közlekedés-biztonsági 
szempontból történő átalakítására, a közösségi és 
városi közlekedés úthálózata kiépítésére irányuló, a 
környezet rendezésével párhuzamosan tervezett 
fejlesztésekre; 

 
 a TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú, 

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán” című, 
280.000.000, - Ft, azaz Kettőszáznyolcvanmillió forint 
összegű támogatási összeget elnyert projekt 
megvalósításához 20.000.000, - Ft, azaz Húszmillió 
forint összegű saját fejlesztési forrást biztosít a Tapolca 
város 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2018. (II.9.) 
önkormányzati rendelet  7. melléklet Céltartalék, 
Pályázati tartalék jogcíme terhére; 

 
 együttműködésre, partnerségre kéri az ÉNYKK 

Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
Igazgatóságát (9700 Szombathely, Körmendi út 92.) a 
gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában álló, 
Tapolca, 2774 helyrajzi szám alatti, „kivett autóbusz 
pályaudvar” megnevezésű ingatlan tervezési 
területként való felhasználhatóságához, továbbá kéri a 
tapolcai autóbusz-állomás feltétlenül szükséges 
modernizációjához, a helyközi és távolsági 
utasforgalom méltó kiszolgálásához szükséges 
társasági fejlesztési források tervezését, elfogadását a 
2019-2020 évek üzleti tervekben a TOP-3.1.1-16-VE1-
2017-00009 azonosítószámú, „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Tapolcán” című projekt 
megvalósíthatósága érdekében; 

 
 felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a projekt 

Támogatási Szerződése aláírására, a szükséges 
intézkedések megtételére, a folyamatos tájékoztatás 
biztosítására. 

 
Határidő: azonnal és folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

9) A Tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: A Magyar Állam olyan pályázati kiírást tett közzé, 
amelyben az elhanyagolt, ápolatlan, elhagyott izraelita temetők rendbetételét 
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maximum 20 millió forint erejéig támogatja. Együtt kell működni olyan zsidó 
szervezetekkel, amelyek vallási és egyéb tekintetben iránymutatással tudnak 
szolgálni, hiszen vallási kérdéseket is meg kell oldani, és a vallásnak megfelelően kell 
a rekonstrukciót elvégezni. Tapolcán régóta működik zsidó temető, ma is működő 
temetőről van szó. Rakott kőfallal körbekerített a temető, több helyen a kőfal már 
leomlott, kis erdő nőtt ki a temetőn belül. Indokolt a 20 millió forintos ráfordítás. Bízik 
benne, hogy szépen rendbe tudják tenni a temetőt, hiszen vannak olyan zsidó családok 
Tapolcán, akiknek a síremlékeik itt találhatók, művészi alkotás tekintetében is 
egyedülálló síremlék is található, amely az épített örökség részét képezi. Ezért is 
szeretnék megóvni ezt a temetőt. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.  
 
Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatokat a képviselő-testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra 
javasolja.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Bakos György képviselő: Az előterjesztést támogatja. Bizottsági ülésen is elmondta, 
és itt is szeretné jelezni, hogy Diszelben is van a hegyben egy zsidó sírkert. Szeretné 
kérni, hogy nézzenek utána kihez tartozik, hogyan lehet rendbe tenni. Nézzék meg, 
milyen lehetőségek vannak.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Bízik benne, hogy lesz még ilyen és ehhez hasonló 
pályázat, több ilyen van a környéken, aminek erdő van a helyén, csak a régi sírkövesek 
tudják, hogy hol vannak. Megtekintik és megteszik a szükséges intézkedéseket. Az, 
hogy kié, azt nem tudják megnézni, lehet, hogy nincs is nyilvántartás róla. 
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

46/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
 figyelemmel a tapolcai zsidóság múltbeli 

városfejlesztő tevékenységére, kulturális 
örökségére, fontosnak tartja a tapolcai zsidó sírkert 
felújítását; 
 

 egyetért azzal, hogy a Magyarországi Zsidó Örökség 
Közalapítvány felhívására a Magyarországi Zsidó 
Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.). 
tulajdonában lévő Tapolca 3428 hrsz.-ú, kivett 
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temető, épület megnevezésű ingatlan, a tapolcai 
zsidó sírkert rekonstrukciójára – tulajdonosi 
hozzájárulás birtokában – pályázat kerüljön 
benyújtásra legfeljebb 20.000.000,-Ft, azaz 
Húszmillió forint támogatási összeg elnyerésére a 
szükséges felújítási munkák elvégeztetésére; 
 

 eredményes pályázat esetén legalább 10 éven 
keresztül ellátja a Felhívás keretében nyújtott 
támogatásból felújított temető fenntartását, 
gondozását.  
 

Határidő:  2018. április 13. és folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
 
 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

47/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy 
kezdeményezze megállapodás megkötését a Magyarországi 
Zsidó Hitközségek Szövetsége (1075 Budapest, Síp u. 12.). 
tulajdonában lévő Tapolca 3428 hrsz.-ú, kivett temető, épület 
megnevezésű ingatlanon lévő, „A tapolcai zsidó sírkert 
rekonstrukciója” című pályázat részét nem képező lakás céljára 
szolgáló épületrész használatára, a temető-fenntartási, 
gondozási folyamat elősegítése érdekében. 

 
Határidő:  2018. június 30. 
Felelős:  polgármester 

 
 
 

10) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi beszámolóinak és 2018. évi 
munkaterveinek jóváhagyása 
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
 

Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.  
 
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 



17 
 

Sólyom Károly képviselő: A Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatokat a képviselő-testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra 
javasolja.  
 
Marton József képviselő: A Humán Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Buzás Gyula képviselő: A Gazdasági Bizottság a határozati javaslatokat a képviselő-
testületnek egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.  
 
Dobó Zoltán polgármester: Kérdezi dr. Décsey Sándor igazgató urat, kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni? 
 
Dr. Décsey Sándor képviselő: Az előterjesztés szövegében minden szerepel, ha 
bármilyen kérdés merül fel, szívesen válaszol. Elég furcsa, hogy két közgyűjteményről 
van szó, egy könyvtárról és múzeumról egy intézményben, és két egymástól 
tartalmilag ennyire eltérő beszámolót és munkatervet kell készíteni. Az 
előterjesztésben leírásra került, hogy ennek mi az oka. Nagyon sajnálatosnak tartja, 
hogy két ilyen rokon szakma tekintetében ugyanaz a minisztérium ugyanazon 
közgyűjteményi főosztálya nem képes a vonatkozó szakmai jogszabályokat 
összehangolni. Ezekkel kellett dolgozniuk, ezért van ez a különbség a két 
intézményegység beszámolója között. 
 

Az előterjesztéshez nem hangzik el több hozzászólás, Dobó Zoltán polgármester  
a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 
48/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi könyvtári 
tevékenységéről szóló beszámolóját és 2018. évi munkatervét 
jóváhagyja. Engedélyezi az intézményvezető részére a 
dokumentumok megküldését az illetékes megyei hatókörű 
városi könyvtár részére. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester  

 
 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal  

- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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49/2018. (III.29.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 
Városi Múzeum 2017. évi beszámolóját és 2018. évi 
munkatervét jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester 

 
 
 
 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 
 
 
Dobó Zoltán polgármester: Felkéri Marton József képviselőt, hogy ismertesse a 
tegnap lezajlott Tapolca Város Bora választásán született eredményt.  
 
Marton József képviselő:  A Tapolca Város Bora versenyre 10 minta érkezett 
fehérborból, vörösbor nem érkezett. Át kell gondolni a továbbiakban ennek a két 
fajtának a kiválasztásával kapcsolatos ár vagy egyéb szempontokat. A tíz mintából a 
Varga Bor Kft Aranymetszés sorozatának 2017. évi Olaszrizling borát ítélték a 
legjobbnak. Úgy gondolták és javasolták, mivel nem érkezett vörösbor, hogy szívesen 
ajánlana egy illatos Irsai Olivér 2017. évjáratút a Hóbor Pincészettől. Ezek lennének a 
város borai ebben az évben.  
 
Dobó Zoltán polgármester: A szakértő zsűri véleményét elfogadja, hiszen két olyan 
bortermelőről beszélnek, akik régóta öregbítik a környék hírnevét borászati 
szempontból.  
 
Császár László képviselő: Jegyző Asszonyhoz lenne kérdése. A tegnapi nap folyamán 
többször felhívták az aláírás gyűjtéssel kapcsolatban, állítólag a fideszes jelölt hamis 
aláírásokat adott le a Választási Irodához. Kérdezi, hogy Jegyző Asszony találkozott-e 
ilyennel a rögzítés során, hogy ha lett volna valami gond, akkor hivatalból jelezni 
kellett volna ezt. Ez 80-100 embert érint az ügyben, a rendőrség tanúként hallgatja ki 
ezeket a személyeket. Valószínű, hogy ők is sorra fognak kerülni. A gyanúsítás ténye 
is az, hogy ők hamisan, törvénysértően működtek közre. Jegyző Asszony tud 
véleményt mondani erről? 
 
Dobó Zoltán polgármester: Ez nem a képviselő-testületre tartozik hanem a Választási 
Bizottságra. Jegyző Asszony reagál erre, de nem gondolja, hogy képviselő-testületi 
ülésen a Választási Bizottság ügyeivel kellene foglalkozni. Megadja a lehetőséget 
Jegyző Asszonynak a válaszadásra és ezzel le is zárja ezt a kérdést. 
 
Dr. Németh Mária Anita jegyző: Valóban indult egy rendőrségi vizsgálat, tőlük 
bekérték a szóban forgó anyagot vizsgálatra. Itt tévedésről is szó lehet. A Választási 
Iroda az aláírások hamisságát nem hamisságát nem vizsgálja, mert nem vizsgálhatja. 
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Adategyezőséget vizsgálnak. Az ajánlás az ajánlóíven úgy néz ki, hogy tartalmazza 
választópolgár nevét, személyazonosítóját, anyja nevét és lakcímét.  Az aláírásgyűjtő 
íven lévő adatokat össze kell vetni a központi névjegyzékben szereplő adatokkal. Az 
adatokat és nem az aláírásokat.  Ha teljes egyezés van, akkor érvényes az aláírás. Az, 
hogy az aláírás az ajánlóíven a választópolgártól származik vagy sem, azt nem 
tudhatják, nem ismerik a választópolgárok aláírását. Feljelentést akkor tennének, ha 
az adatokkal kapcsolatban látnának nagymértékű problémát. A Választási Bizottság 
tárgyalta, hiszen amikor egy jelöltet nyilvántartásba vesz, átnézik ezeket az 
ajánlóíveket. Még egyszer hangsúlyozza, hogy az aláírásokkal nem foglalkoznak, mert 
nem foglalkozhatnak. Ezért van a rendőségi vizsgálat, majd ők megvizsgálják, hogy 
azoktól a személyektől származnak az aláírások, akiknek az adataik az íveken 
szerepelnek. 
 
Császár László polgármester: Az is elhangzott, hogy halottak szerepeltek az 
aláíróíven. Pontos számot nem tud, de információja szerint a megvizsgált 550 
ajánlásból 6-7 volt hibás, mert rossz személyi számot írtak vagy elírás történt. Ilyen 
mennyiségnél ez előfordul. Köszöni a Jegyző Asszony tájékoztatását, ezt szerette volna 
tisztázni.  
 
Sólyom Károly képviselő: Ha az aláírásokat nem vizsgálják, akkor a feljelentő honnan 
tudja, hogy azok az aláírások hamisak? A Jegyző Asszony sem tud erre választ adni. 
A legrosszabbat feltételezve, ha valakinek a birtokába jutott, ami elméletileg nem 
juthatna a birtokába, az ajánlóívek. Ami alapján megállapítja, hogy azon hamis egy-
két aláírás. Ha nem jutott a birtokába, mert nem juthatott, mert a Választási Bizottság 
rendje szerint ott tárolja, ahol kell, akkor blöff szerű feljelentésről van szó. Ügy van 
belőle, vizsgálgatják, lesz belőle valami, eltelik a választás, addig beszélnek róla. Nem 
próbált senkit kárhoztatni, csak lássák tisztán, hogy e mögött ez lehet. 
 
Dobó Zoltán polgármester: Jó lenne, ha a feljelentő előállna, elmondaná, hogy mit tud, 
menjen el a sajtóhoz, Jegyző Asszonyhoz, Választási Bizottsághoz, Ügyészséghez, 
rendőrséghez, mi alapján borzolja a kedélyeket. Utána többet tudnak, egyébként nem 
nekik kell ezzel foglalkozni.  
 
Koppányi Ferenc képviselő: Nem tudja, hogy Jegyző Asszony milyen információkkal 
rendelkezik a tüzelő támogatással kapcsolatban. Többen érdeklődnek azok az 
állampolgárok, akik fával tüzelnek, hogy jutnak a támogatáshoz. Van erről bővebb 
információ?  
 
Dr. Németh Mária Anita jegyző: A választópolgároktól érkezett információ, hogy van 
ilyen felvetés. Annyi információ jutott a birtokukba, hogy tüzelőre azok az 
önkormányzatok kapnak valamennyi pénzösszeget, akik eddig is pályázhattak 
szociális tűzifára. Tapolca pont nincsen benne, mert ez az 5.000 fő alatti települések 
lehetősége. Azt tudja mondani a tapolcai állampolgárok tekintetében, hogy semmilyen 
plusz forrást nem kaptak, nincsen erre keret. A rendkívüli települési támogatás 
keretében lehet tűzifára támogatást kérni. Miután szociális jellegű juttatásról van szó, 
egy főre jutó jövedelmi korlátja van ennek a támogatásnak. Külön ezzel a támogatással 
kapcsolatban sem információt, sem plusz forrást nem kaptak. 
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Dobó Zoltán polgármester: A súlyosan  rászorulóknak mindig szoktak tűzifát 
biztosítani, akár úgy, hogy vesznek, de a városüzemeltetési munkacsoport működése 
révén is sokszor jutnak tűzifához, és azt is ilyen módon szokták elosztani. Így 
kompenzálják ezt a kérdést, amit az állami finanszírozásból nem kaptak meg.  
 
Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester 
megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 8.50 órakor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

 Dobó Zoltán dr. Németh Mária Anita 
 polgármester jegyző 
 


