1. sz. Hiánypótlás
Mellékelten csatoljuk:
-

az új községgé nyilváníttatni kívánt településrész – az új község Miskolci Körzeti
Földhivatal által elkészített térképi ábrázolását 2 lapon (1/1.sz. és 1/2.sz. melléklet),

-

a földmérő által készített pontos területi leírását: azaz belterületi, külterületi és
zártkerti nagyságát (1/3.sz. melléklet),

-

szintén a földmérő által készített kicsinyített áttekinthető térképét (1/4.sz. melléklet),

-

valamint egy korabeli térképmásolatot (1/5.sz. melléklet).

Fentiek elkészítésénél tekintettel voltunk a helyi választási bizottság által érintettnek tekintett
választópolgárok lakóhelyére, valamint az általunk a népszavazáskori lakossági fórumon adott
tájékoztatásra.
Így területünket: a Gyermekvárosnál kezdődve felfelé a Kiskőkötő utcánál, fent a Bencések
útja feletti zártkertekkel határolódva el Miskolctól lefelé a Kőbánya felé, nyugati irányban
Bükkszentkereszt község határáig, lefelé Kisgyőr, Bükkaranyos, Nyékládháza, Mályi
községek határainál (melyek Miskolc közigazgatási határai), felfelé vissza a szállítószalag,
majd a Benedekalja utcával bezárólagos terület képezi.
Térképünket a korábbiakban megállapított határhoz képest annyiban módosítottuk, miszerint
közigazgatási területileg az indokolt, hogy Tapolcafürdő területe és délen Kisgyőr,
Bükkaranyos, Nyékládháza, Mályi, nyugaton Bükkszentkereszt községek határvonalai között
ne legyen egy Miskolc területű közbeékelődő sáv. Továbbá tekintettel kellett lenni a Kőbánya
védőterületére. Ezekre figyelemmel toltuk ki tehát a szakaszokon a határt Miskolc jelenlegi
közigazgatási határáig.
Tapolcafürdő önálló, Miskolc városától a tájalakulat szempontjából is jól elkülönülő területét
egy bekötő út köti össze az M3-as főútvonallal. E bekötőút Tapolcafürdő határán kezdődő
szakaszán tábla jelezhetné a település kezdetét.
Egyebekben pedig Tapolcafürdő belterülete, külterületekkel és zártkertekkel jól láthatóan
határolódik el Miskolc városától.
Tapolca, Görömböly-Tapolca község részeként az 1945-ös évben történt Miskolchoz való
csatolásuk előtt mindig is önálló település volt. E korabeli térkép (1800-as évekből származó)
is hasonlóan mutatja azt a határvonalat, melyet mi most kialakítottunk, azzal az eltéréssel,
hogy északon nem kértük az Egyetemváros területét, mert azóta az egyetem kiépítettsége,
hagyományai, hírneve révén Miskolc városhoz kötődik és a lakóövezeti Vargahegy területét.
Helyette kitoltuk a határt keleten Bükkszentkereszt határáig, mivel a Kőbánya védőterülete
miatt az egyébként is indokolt.

3. sz. Hiánypótlás
Az Ötv. 8.§ (4). Bekezdésében foglalt feladatok teljesítésének lehetősége és a beszerzett
igazolások:

1. Egészséges ivóvíz ellátás
Miskolctapolca egészséges ivóvízellátása a területünkön található karsztvíz lelőhelyből
történik. Az erre kiépített vízműtelep a megfelelő vízközművekkel rendelkezik. Tapolca
lakosságán kívül az Avasdél városrészét is innen látja el ivóvízzel, összesen 43.000 embert.
A miskolctapolcai vízmű vízlétesítményeinek fenntartásával, üzemeltetésével a MIVÍZ
Miskolci Vízmű Kft. (3527 Miskolc, József A. u. 78. sz.) foglalkozik. Ő végzi Tapolca
szennyvízkezelését, szennyvízelvezetését is a teljes körűen kiépített szennyvízhálózaton
keresztül. E szolgáltatótól is megkértük az igazolást (3/1.sz. melléklet).
Az 1995.évi LVII. sz. tv. a vízközművek működtetése során végzett vízellátást közüzemi
tevékenységnek minősíti és meghatározza, hogy e vízközművek működtetőit a közüzemi
tevékenység keretében az ivóvízellátás szolgáltatásra szerződéskötési kötelezettség terheli.
Egyébként pedig kérjük a vízműtelep, mint ingatlan és a hozzá tartozó vízlétesítmények
tulajdonjogának átadását. E tekintetben tehát a későbbiekben kapcsolatunk más alapokra
helyeződik majd.
Tapolcafürdőn az egészséges ivóvízellátás biztosított!

2. Óvodai nevelés
Miskolctapolca, Várhegy u. 2. sz. alatt 182. nm. nagyságú modern óvoda működik, melynek
felújítása a közelmúltban történt meg. A Rotary Club anyagi hozzájárulásával tornaterem is
létesült benne. Jelenleg a Görömböly városrészen működő Benedek Elek Óvodának a
tagóvodája. Tapolca önállóságának elnyerésével független óvodaként kívánjuk működtetni.
Jelenleg 104 gyermeknek 4 csoportban végzik az óvodai nevelését.
Az ide vonatkozó intézményi igazolást megkértük (3/2.sz. melléklet).
Tapolcafürdőn az óvodai nevelés biztosított!

3. Általános Iskolai nevelés
Tapolcán gyönyörű környezetben az őspark szomszédságában épült iskolánk, melyben 8
tanterem 1 tornaterem, 1 tanári nyelvi laboratórium, könyvtár 4868 db-os könyvállománnyal,
67 db nem hagyományos dokumentummal (CD, DVD), gazdasági helyiségek, műfüves

football-pálya, stb biztosítják a színvonalas körülményeket 158 gyermek neveléséhez,
oktatásához.
Az iskola magyar-angol két tanítási nyelvű rendszerben működik, így az angol nyelv oktatását
magas színvonalon végzik a Kazinczy Ferenc Általános és Magyar Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola tagiskolájaként. A jövőben e tagiskolai státuszt szeretnénk megszüntetni és az
iskolát önálló működés mellett magasabb szintre hozni, hogy az itt lakó családokból a szülők
ne vigyék be a városba gyermekeiket. Vonzóvá kell tenni az iskolát, hogy a város gyermekeit
is ide vonzza a jó híre! A tárgyi és személyi feltételek mindehhez biztosítottak.
Az iskolában való étkeztetést is meg szeretnénk valósíttatni, hogy a szociális feladatokhoz
kapcsolódva a kihordásos étkeztetés is megoldott legyen.
Csatoljuk az iskola igazgatójának igazolását (3/3.sz. melléklet).
Tapolcafürdőn az általános iskolai nevelés, oktatás megoldott!

4. Egészségügyi alapellátás
Miskolctapolca saját körzeti orvosi rendelővel rendelkezik. Két felnőttorvosi körzetben és egy
gyermekorvosi körzetben 3 orvos látja el az alap-egészségügyi feladatokat. Védőnői ellátás
biztosított és biztosított lesz, aki a gyermekorvos mellett működik. Igazolás csatolva (3/4.sz.
melléklet).
A fogorvosi alapellátás biztosítva lesz. Szándéknyilatkozat csatolva (3/5.sz. melléklet).
Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás megoldott lesz. A legideálisabb megoldás
Miskolc város ügyeleti rendszeréhez való csatlakozás lenne. Azonban ha ez nem lehetséges,
saját vegyes ügyeleti rendszerünket fogjuk helyben saját rendelőnkben kiépíteni. Ennek
kapcsán természetesen nemcsak a meglévő házi orvosainkra telepítenénk ennek terhét, mert
az lehetetlen lenne. Természetesen az ő közreműködésükre is számítunk, hiszen ez munkaköri
kötelességük, azonban rajtuk kívül kb. 8 orvos vállalkozásban történő bevonására lenne
szükség. Kereset kiegészítésként szívesen vállalják az orvosok. Erre a feladatra a
költségvetésben külön beterveztünk 10 millió Forintot. Leendő Ügyeleti rendszerünkhöz való
csatlakozását szándéknyilatkozatban már két tapolcai lakos orvos is jelezte. (3/6.sz.
melléklet).
Az iskola egészségügyi ellátása. Jelenleg is működik, a gyermekorvos látja el majd a
továbbiakban is.
Egyébként pedig az új önkormányzat képviselő testülete megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit az Egészségbiztosító Pénztárral egyeztetve.
A környezet és település-egészségügyi feladatok tükrében:
Gondoskodunk a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról.
Biztosítjuk a település rágcsálóirtását, szúnyogirtását, melyet külön megterveztünk a
költségvetésben.

Az új önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi
helyzetének alakulását és ennek romlása esetén vagy saját hatáskörben intézkedik vagy az
illetékes hatóságoknál kezdeményezi a szükséges intézkedéseket.
Tapolcafürdőn biztosított lesz az egészségügyi alapellátás!

5. Szociális alapellátás
Településünkön a leendő önkormányzat köteles biztosítani:
a., szociális információs szolgáltatást
b., étkeztetést
c., házi segítségnyújtást
d., családsegítést
e., nappali ellátást
Ezeket a feladatokat az 1993. évi III. tv. Rendelkezéseinek megfelelően látja majd el. E
törvény szerint: A leendő önkormányzatnak a településen élő szociálisan rászorult személyek
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatásszervezési
koncepciót kell készítenie. Ez alapján eldönthető, hogy egy Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot önmaga üzemeltet vagy társulás formájában látja el ezeket a feladatokat.
Tapolcafürdő a szociális alapellátást is képes biztosítani!

6. Közvilágítás biztosítása
A közvilágítás berendezései a törzsvagyonba tartoznak. Tapolca egész területén kiépítet a
közvilágítás. Ezen feladatát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően látja el az új
önkormányzat is.
Az áramszolgáltatást az ÉMÁSZ végzi. Szolgáltatói igazolás csatolva (3/7.sz. melléklet).
Tapolcafürdőn a közvilágítás megoldott és az is lesz!

7. Közutak fenntartása
A közutakról szóló 1988. évi I. tv. előírásai szerint az önkormányzat törzsvagyonának részét
képező közutak és műtárgyak működtetése céljából az önkormányzat önkormányzati
intézményt vagy saját többségi részesedéssel gazdálkodó szervezetet hozhat létre vagy
koncesszióba adhatja.
A leendő önkormányzat képviselő testülete dönti el, hogy melyik formát választja fentiek
közül. Mi beszereztük a Magyar Közút Kht. Észak-Alföldi Regionális Főmérnöksége
szándéknyilatkozatát a közútkezelői feladatok majdani ellátására (3/8.sz. melléklet).
Tapolcafürdő a közutak fenntartásáról is gondoskodni tud!

8. Köztemető fenntartása
Ezen feladat biztosítására együttműködési megállapodás megkötésére kerül majd sor részben
a Római Katolikus Egyházközösséggel, akinek képviseletében dr. Sedon László plébános,
másrészben a Miskolc Hejőcsabai Református Egyházközösség Lelkipásztori Hivatalával,
melynek képviseletében Jobbágy Bertalan lelkipásztor és Szabó László főgondnok
szándékukat nyilvánították ki arra nézve, hogy megállapodás esetén a temetkezést biztosítják
Miskolc-Hejőcsabai temetőikben.
2 db. Szándéknyilatkozat csatolva (3/9.sz. és 3/10.sz. melléklet).
Miskolctapolca területén található a híres Sziklakápolna, melyben vasárnaponként
rendszeresen misézés folyik. Itt van lehetőség urnahelyek és kripták megvásárlására. Így a
temetkezés, ha korlátozottan is, de itt is biztosított. Néhány évvel ezelőtt adták át a modern
Református Templomunkat. A területen tehát a hitélet gyakorlására is lehetőségük van a
lakosoknak.
Tapolcafürdő önkormányzata a temetkezési feladatokat is biztosítja!

9. Tapolcafürdő önkormányzata:
Az 1993. évi LXXVII. tv. rendelkezése szerint támogatni fogja azoknak a Magyar
állampolgároknak az önszerveződéshez való joggyakorlását, akik nemzeti vagy etnikai
kisebbséghez tartozónak tekintik magukat, így jogukban áll települési kisebbségi szervezetett
életre hívni.

6. sz. Hiánypótlás
A polgármesteri hivatal felállítására, elhelyezésére vonatkozó elképzeléseink:
A polgármester az önkormányzati valamint államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő
testület hivatalának közreműködésével látja el.
A polgármester a képviselő testület döntései szerint és saját jogkörben irányítja a hivatalt,
majd a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
Pályázat kiírásával kinevezésre kerül a jegyző, aki vezeti a hivatalt. Javasoljuk, mind a
polgármesteri, mind a jegyzői munkakört főállásban lássák el. Egy ekkora lélekszámú
településen ez indokolt.
A hivatalt két nagy szervezeti egységben képzeljük el felállítani, részben pénzügyi, részben
igazgatási egységben.
A pénzügyi szervezeti egységen belül szükség lenne:
- gazdasági vezetőre
- könyvelőre, aki végezhetné a személyügyi és munkaügyi feladatokat is
- pénztárosra
- valamint adóügyi előadóra.
Az igazgatási szervezeti egység állna:
- anyakönyvvezetőből
- szociális ügyintézőből
- iktató, irattáros, adminisztrátor személyekből
- hatósági ügyintézőből
- valamint idegenforgalmi és kulturális referensből (oktatási).
A feladatok összevonhatóak a későbbiekben.
Kiemelt hatósági ügyek az építésügy és a gyámügy, mely vonatkozásban jogszabály állapítja
meg, hogy melyik önkormányzat lesz ezen ügyekben az illetékes.
A polgármesteri hivatal a Győri u. 13. sz. alatt található Közösségi Házként funkcionáló
épületben állna. Ez az épület közel 170 nm alapterületű. A későbbiek során emeletet lehet rá
emelni, de indulásképpen alkalmas lenne polgármesteri hivatalnak. (6/1.sz. mellékletben az
alaprajz csatolva).

7. sz. Hiánypótlás
Tájékoztatás a vagyon, vagyoni jogok és kötelezettségek megosztására, költségek
viselésére.

Vagyon:
1., Képezze a leendő Tapolcafürdő vagyonát a hiánypótlás 1. pontjában megjelölt területen
található minden ingó és ingatlan vagyon, amely a Miskolc Megyei Jogú Város jelenleg is
nyilvántartott törzsvagyonát képezi.
2., Képezze a leendő Tapolcafürdő vagyonát mindazon ingó és ingatlan vagyon amelyet az
önkormányzat gazdasági társaságokba apportként beapportált, ideértve azon eseteket is
amikor ezen gazdasági társaságok a bevitt apporttal más gazdasági társaságba beolvadtak,
egyesültek, stb.
A teljesség igénye nélkül a fenti kategóriákon belül a jelentősebb vagyonok az alábbiak:
- Közösségi Ház (majdani polgármesteri hivatal)
- Általános Iskola
- Óvoda
- Körzeti Orvosi Rendelő
- Barlangfürdő a termálkutakkal és műtárgyaival együtt
- Őspark területe a Csónakázó-tóval
- Strandfürdő területe
- a 46293. hrsz-ú erdő megnevezésű terület, melyen a Bob pálya és a Kalandtúra park
található
- Hejőliget
- a 46294/2. hrsz-ú vízműtelep megjelölésű ingatlan az összes vízközművekkel
- a 46470/2. hrsz-ú Katasztrófavédelmi Üdülő
- Stb.
A megjelölt leendő közigazgatási területen valamennyi vagyont, főleg az ingatlanokat
konkrétan nevesíteni nem tudjuk, mert erre az Előkészítő Bizottságnak nincs anyagi
lehetősége, ugyanis a Földhivatali ún. Földkönyv tudna erre lehetőséget adni, ami milliós
nagyságrendű összegbe kerülne. E tárgyban kértünk adatokat a Jegyző Úrtól, de nem kaptuk
meg.
Megjegyezzük, hogy amennyiben a Leválás elhatározásától az új önálló község
megalakulásáig Miskolc Város Önkormányzata a leendő és általunk kijelölt területen levő itt
megnevezett nevesített illetve nem nevesített vagyont elidegeníti, megterheli, vagy egyébként
előnytelen szerződést köt a leendő település rovására, úgy ennek megfelelő értékű,
ellentételezésű ingatlan (vagy ingóság) tulajdonjogára tartunk igényt. Ebben az esetben
előfordulhat olyan, hogy pl. a Strand területünk időközbeni eladása esetén, mi a Selyemréti
Strandra tartunk majd igényt, stb., ugyanis a jelenlegi közös vagyonból a tapolcaiakat a
lakosságuk arányában illeti meg tulajdon az összes miskolci vagyontömegből. Abban az
esetben tehát, ha a város időközben Tapolca területéről vagyonokat idegenít el, úgy élni
fogunk tételes vagyonfelmérés és lakosságarányos megosztás lehetőségével. Ez a variáció

azonban senkinek sem jó, hiszen a cél az, hogy Tapolcának itt, Miskolcnak meg ott maradjon
meg a ráeső vagyona.
Tekintettel arra, hogy Tapolca vagyonának megmaradása nem csak a tapolcaiak közügye,
hanem Miskolc város lakóinak is az, hiszen a szétválás és az azt követő virágzás az ő
érdekeiket is szolgálja. Miskolchoz való közelségünk miatt. Ezért fordultunk többször is a
Polgármester Úrhoz e tárgyban és kértük azt, hogy tartózkodjanak Tapolca vagyonának
elidegenítésétől.
Mindezeken túlmenően országos érdek és közügy is, hogy az elidegenítéssel ne fosszák meg a
későbbi érvényesüléstől Tapolcafürdőt. A lakosság nem egy ilyen állapotra szavazott.
Mindennek elkerülése az egész ország érdeke, ügye, hiszen Tapolca ugyanolyan közkincse az
országnak, mint pl. Hévíz, vagy Hajdúszoboszló.
Kérjük ezért a T. Minisztériumot, hogy országos érdekre hivatkozással kísérje figyelemmel és
akadályozza meg a vagyonunk elidegenítését.

Vagyoni Jog:
Tapolcát érintő vagyoni jogokra igényt tartunk.

Kötelezettség:
Nem kívánunk adósságállományt átvenni Miskolctól, mert ennek főleg hitelekből álló tételeit
nem Tapolca fejlesztésére használta fel, így kizárt annak megosztása.Ezért is nem tettünk erre
javaslatot előkészítő munkánk során.

Költségek:
Az előkészítő munka költségei a helyi lakosság támogatásával kerültek finanszírozásra.
Ennél a kategóriánál a jelenlegi Államigazgatási Hivatal szerint főleg azokat a költségeket
kell érteni, melyek az új önkormányzat felállításánál adódnak, azaz miből finanszírozható az
új önkormányzat létre hozása. Erre vonatkozóan már az előkészítő iratunkban korábban is
nyilatkoztunk, és melléklet címén a Fürdőújságban is megjelentettük.
A Magyar Államkincstártól kért információ szerint a leendő önkormányzat dönt arról, hogy
2010-ben a választások után azonnal indítja-e tevékenységét, vagy ezt még év végéig a Városi
Önkormányzatra bízza.
Mi javasoljuk, hogy 2011 év elejétől „tiszta lappal” indítsuk az önkormányzatot. A 217/98.
Kormány Rendelet meghatározza, hogy az éves normatívához képest milyen ütemezésben
kapják az önkormányzatok ebből a nettó előleget, pl. 2010. decemberben kapunk majd mi is
előleget előre.
Időnk lenne a rendeleteket megalkotni, mialapján kivethetnénk majd a helyi adókat.
Kérjük továbbá, hogy az új önkormányzatnak eszközöket adjon át Miskolc Város
Önkormányzata, az induláskor.

Tisztelt Köztársasági Elnök Úr!

Alulírott dr. Kispataki Éva (3519 Miskolc, Kiss József u. 33.), mint a Miskolctapolca
Leválását Előkészítő Bizottság Elnöke
kérem

Tisztelt Köztársasági Elnök Urat, hogy a 2008. December 07. napján 835 igen és 591 nem
szavazattal 58% részvételi arány mellett megtörtént sikeres véleménynyilvánító népszavazás
alapján a 2010. októberi önkormányzati választásoktól kezdődően Miskolctapolca városrészt
Tapolcafürdő elnevezéssel nyilvánítsa önálló községgé.

Miskolc, 2009.02.25.

Tisztelettel:
dr. Kispataki Éva

