TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/50-35/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 19-én
(péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Császár László
polgármester
Sólyom Károly
alpolgármester
Marton József
alpolgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
képviselők,
Dr. Imre László jegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodavezető, Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető, Ughy
Jenőné Okmányiroda vezetője, Mikusi Gyula Városüzemeltetési
és Műszaki Irodavezető, Tóth Mária oktatási referens, Dr.
Rozgonyi Viktória Hatósági Csoportvezető, Fülöp Jánosné
Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Kertész Márton informatikus,
Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Bartha Józsefné Tapolca Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Varga István
Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet igazgatója,
Mezőssy Tamás Tapolcai Diák és Közétkeztető Kft. ügyvezető
igazgatója, Nagy Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatója, Bajner Imre Tapolcai Általános Iskola igazgatója,
Frang Lászlóné Tapolcai Óvoda vezetője, Dr. Smura János
Tapolcai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitánya, Nacsa Ferenc
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Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke, Dr.
Zsiray Ferenc Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Kiss
Nándor REMONDIS Tapolca Kft. ügyvezető igazgatója, Rédli
Károly Tapolca Városi és Kereskedelmi Kft ügyvezető
igazgatója, Morvai Ferenc ÖKOMORV Kft. képviselője, Enyingi
Tibor Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft. képviselője, Orbán Tibor
Tapolca
Város
Épített
és
Természeti
Környezetéért
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Tapolcai Városi
Televízió munkatársai
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Tájékoztatásul közli, hogy 11.00 órakor Pál Béla a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és Császár László Tapolca Város
Polgármestere sajtótájékoztatót tart Tapolca Város Önkormányzata Tapolca, Ipar
utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése és korszerűsítése projekt támogatási
szerződése alkalmából. Célszerű lenne, ha erre az időpontra a Képviselő-testület
ülése véget érne és együtt mehetnének a helyszínre. Napirend előtti pontként a
polgármester, az alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatokról lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele?
Buzás Lajos képviselő: Egyik kérdése a laktanya befektetéssel a másik az alternatív
energiával kapcsolatos, továbbá Sólyom Károly alpolgármester részt vett az Északbalatoni térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Társulási Tanács ülésén. Rövid
tájékoztatást szeretne kérni e témákban.
Császár László polgármester: Az alternatív energiával a befektető megkereste az
Önkormányzatot, részletesen nem ismertetné, hiszen az előterjesztés is foglalkozik
vele, a napirend tárgyalásakor a befektetők részletes tájékoztatást adnak.
A laktanyabefektetéssel kapcsolatban egy lengyel tulajdonú cégcsoport szándékában
állna a laktanya területén egy idegenforgalmi, rekreációs központot létrehozni,
amihez 10 hektárnyi területre lenne szükségük. Olyan jellegű idegenforgalmi
beruházás lenne, ahol egy ún. jógaközpont valósulna meg, ahol a csend és a
nyugalom a legfontosabb. A laktanya északi területe lenne a legkedvezőbb a
számukra. Még a tárgyalások elején vannak, reméli, hogy minél hamarabb a
Képviselő-testület elé kerül.
Lévai József képviselő: Korábbi ülésen tárgyalták a laktanya hasznosítására
közbeszerzési eljárás kiírását, akkor említette, hogy a Közép-Dunántúli Régiónál
pályázatot terveznek kiírni olyan témákban, amely segíthetné az önkormányzatot a
terület hasznosítása kapcsán. Úgy értette, hogy vegye fel a kapcsolatot a KözépDunántúli Régióval, ezt meg is tette. Több olyan pályázati lehetőség meg fog jelenni
az ősszel, ami ebben segítséget jelenthet. Jó lenne ezzel foglalkozni. Főleg így, hogy
ez a befektető nem a teljes területre, hanem annak egy részére tartana igényt, így
részleges hasznosításra kerülne sor.
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Sólyom Károly alpolgármester: Az elmúlt időszakban többször vettek részt az
Észak-balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Társulási Tanács ülésén. A
megvalósítás olyan szakaszához érkezett a projekt, ahol kényes kérdések merülnek
fel. A leendő szolgáltató, a konzorcium keretében jelenleg öt városban feladatot
ellátó szervezet. Ezzel a konzorciummal tárgyalt a társulás, most már másodszor
adták be elképzelésüket az üzemeltetés mikéntjére vonatkozóan, amit ismét nem
fogadott el a társulás. Informális tárgyalások voltak, de szerdán 14.00 órakor ismét
tárgyalnak a konzorcium tagjaival és megpróbálnak kompromisszumos megoldást
találni, ami kezelhető. Tárgyaltak az árképzés irányelveiről, azonban az e fajta
irányelv véghezvitelével kapcsolatban elképesztő árak jöttek ki. Azokkal a
számokkal, amelyeket a szolgáltató előterjesztett, kezelhetetlen a szemétszállítás,
olyan mértékű a díj. A társulás valamennyi önkormányzata nem tudja elfogadni. Ha
arra kerül a sor, a többi település képviselő-testülete sem tudja kezelni. Erre keresi a
megoldást a társulás és a szolgáltató menedzsmentje.
Szatmári Jánosné képviselő: A Rockwool Kft-nél a környezetvédelmi konferencián
miről tárgyaltak?
Császár László polgármester: A Rockwool Kft a legújabb fejlesztéseket és termékeket
ismertette. A konferencia részén nem, de a gyárlátogatáson részt vett. Az elmúlt évek
fejlesztését mutatták be és a környezetvédelmi beruházásokról volt szó. A keleteurópai régió igazgatója elmondta, hogy azokat a fejlesztéseket tovább szeretnék
folytatni. Mindenki tudja, hogy Gógánfán bezárt az egyik gyáregység, a tapolcai
gyáregységet ez a veszély nem fenyegeti, egy kicsit csökkentett létszámmal a
termelést tovább folytatják. A közeljövőben a lakosság számára gyárlátogatást
tesznek lehetővé. Több milliárdos fejlesztéseket hajtottak végre, ami a zajt, a port és
egyéb szennyeződéseket jelentős mértékben kiszűri.
Szatmári Jánosné kéviselő:: A gyárlátogatásra kb. 16 fő jelentkezett, ami a jövő
héten lesz.
Császár László polgármester:: A helyi vezetéssel napi kapcsolatban állnak, ha
bármilyen probléma merülne fel, azonnal reagálnak rá. A város vezetés kapcsolata a
céggel nagyon jó. Ugyanehhez a témához kapcsolódik a megújuló energiaforrások
tapolcai alkalmazásáról szóló előterjesztés is.
A lejárt határidejű határozatoknál olvasható, hogy a feladatok teljesítéséről,
végrehajtásáról milyen jelentések születtek. Látszik, hogy több pályázat sikeres volt,
de volt sikertelen is, ezek a mellékletben olvashatóak.
Több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

131/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Császár László polgármester: Megállapítja, hogy 3 képviselő igazolt távolléte mellett
14 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok után vegyes ügyek keretében tárgyalják a
„Tájékoztató a
megújuló energiaforrások tapolcai alkalmazásáról” című
előterjesztést. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
132/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a kiegészítéssel, hogy a
„Tájékoztató a megújuló energiaforrások tapolcai
alkalmazásával kapcsolatban” című előterjesztést
felveszi.
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetéséről
szóló
rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.
(IV.16.) Kt. rendelet módosítás
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)

Az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás
szabályairól
szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)

A Városi Kincstár működéséről szóló
19/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása
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Előterjesztő: Császár László polgármester
5)

Étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)

Tapolca város menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés
hatósági
árának
megállapításáról szóló 41/2007. (XII. 21.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)

Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)

Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)

Tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének
véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Közoktatási megállapodás a Veszprém
Megyei
Önkormányzattal
a
többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető,
oktatható sajátos nevelési igényű tanulók
ellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött
– Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési
Társulás
–
Társulási
megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Tapolca 2. sz. gyermekorvosi körzet
ellátása
Előterjesztő: Császár László polgármester
13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2008. évi
gazdálkodásról, valamint a 2009. évre
vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
14) Tájékoztató az Önkormányzat által
létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
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15) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester
16) Az Állami Számvevőszék V-3003-6/18/2008.
számú számvevői jelentés alapján készült
intézkedési terv végrehajtása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Vegyes Ügyek :
Tájékoztató a megújuló energiaforrások
tapolcai alkalmazásával kapcsolatban
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A rendelet-tervezetet a Pénzügyi
Irodavezetővel együtt készítette el, amelyben a Képviselő-testület az elmúlt ülésen
döntött a TEUT ÉS CÉDE pályázatok benyújtásáról. Köztudott, hogy 2009. július 1.
napjától változik az Áfa törvény. A Magyar Államkincstár szükségesnek tartotta,
hogy a költségvetési rendeletben az el nem bírált pályázatok önrésze szerepeljen. A
határozati javaslatok, a költségvetési rendelet módosítása ezeket az összegeket
tartalmazza. A Kandó Kálmán és Somogyi Béla utca felújítása 11.516.709 Ft
összegben történne, ennek 50%-a támogatás, ehhez 500.000 Ft-ot használnának fel a
költségvetés tartalékából 2009-ben. A fennmaradó 5.738.355 Ft összeggel 2010-ben
erre előzetes kötelezettséget indokolt vállalni. Alkotmány utca vonatkozásában
12.129.114 Ft lenne a felújítás összege, ehhez 2009-ben szintén 500.000 Ft összeget
vállalnának, és a fennmaradó 5.564.557 Ft-ra pedig előzetes kötelezettséget 2010.
évre. A 2008. évi a CÉDE pályázatban végrehajtott kórház műszerfejlesztés
folytatódna 2009-ben is, ehhez digitális röntgen készülék, digitalizáló kerülne
beszerzésre, ennek 70%-a saját forrás, 10.769.250 Ft december 31-ig befejeződne. Kéri,
hogy a rendelet-tervezetet a módosításokkal elfogadni szíveskedjenek.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 igen
szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra bocsátja
a javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
133/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a város belterületén lévő
közút, a Kandó Kálmán utca és a Somogyi Béla utca
burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a felújítás a
TEUT2009 pályázati forrásból és saját erőből 2009. évben
kezdődjön meg és legkésőbb 2010. 06.01.-ig fejeződjön be
az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1634 és 1653 hrsz.ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó 11.516.709-,Ft, azaz
bruttó
Tizenegymillió-ötszáztizenhatezer-hétszázkilenc
forint felújítási összegben az alábbiak szerint:
A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE
Költségelszámolás (Ft, %):

Összege
(Ft)
Épület, építmény létesítése, átalakítása
0
Ingatlan vásárlás
0
Gépek, berendezések
0
Utak felújítása, átalakítása
9 098 200
Egyéb költségek
0
Tárgyi eszközök összesen
9 098 200
Immateriális javak
0
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök
0
Vissza nem igényelhető ÁFA
2 274 550
A fejlesztés közvetlen költsége összesen:
11 372 750
Pályázati díj
143 959
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN 11 516 709
Költségnemek

Források (Ft, %)

Aránya
(%)
0,00
0,00
0,00
79,00
0,00
79,00
0,00
0,00
19,75
98,75
1,25
100,00
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Forrás megnevezése

Összege
(Ft)

Aránya
(%)

Saját forrás
Igényelt RFT támogatás
Egyéb állami támogatás: ágazati
társfinanszírozás

5 758 355
5 758 354

50,00
50,00

0

0,00

Összes támogatás:

5 758 354

50,00

Forrás összesen:

11 516 709

100,00

Saját forrás összetétele:
Önerő
Hitel
Egyéb forrás:
Saját forrás összesen:

Összege
(Ft)
5 758 355
0
0
5 758 355

Aránya
(%)
100,00
0,00
0,00
100,00

A
bruttó
5.758.355,-Ft,
azaz
Ötmillióhétszázötvennyolcezer-háromszázötvenöt forint összegű
saját erőből 2009. évben Tapolca város 2009. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet 24. Cím
Tartalékok, céltartalék, pályázati tartalék megnevezésű
80.000 eFt összegű előirányzatából bruttó 500.000,-Ft, azaz
Ötszázezer forint összeget biztosít, a 2010 évre fennmaradó
bruttó
5.258.355,-Ft,
azaz
bruttó
Ötmilliókettőszázötvennyolcezer-háromszázötvenöt forint összegre
előzetes kötelezettséget vállal.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Tapolca Város
Jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletében a saját
forrást biztosítsa.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres
és eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét és Tapolca Város Jegyzőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. június 24., illetve folyamatos
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
134/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak
és szükségesnek tartja a város belterületén lévő közút, az
Alkotmány utca burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a
felújítás a TEUT2009 pályázati forrásból és saját erőből 2009.
évben kezdődjön meg és legkésőbb 2010. 06.01.-ig fejeződjön
be az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1998 hrsz.-ú, út
megnevezésű ingatlanon bruttó 12.129.114,- Ft, azaz bruttó
Tizenkétmillió- egyszázhuszonkilencezer- egyszáztizennégy
forint felújítási összegben:
A FEJLESZTÉS FORRÁSAI, KÖLTSÉGVETÉSE
Költségelszámolás (Ft, %):

Összege
(Ft)
Épület, építmény létesítése, átalakítása
0
Ingatlan vásárlás
0
Gépek, berendezések
0
Utak felújítása, átalakítása
9 582 000
Egyéb költségek
0
Tárgyi eszközök összesen
9 582 000
Immateriális javak
0
Fejlesztési célra átadott pénzeszközök
0
Vissza nem igényelhető ÁFA
2 395 500
A fejlesztés közvetlen költsége összesen:
11 977 500
Pályázati díj
151 614
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG ÖSSZESEN 12 129 114
Költségnemek

Aránya
(%)
0,00
0,00
0,00
79,00
0,00
79,00
0,00
0,00
19,75
98,75
1,25
100,00

Források (Ft, %)

Forrás megnevezése

Összege
(Ft)

Aránya
(%)

Saját forrás
Igényelt RFT támogatás
Egyéb állami támogatás: ágazati
társfinanszírozás

6 064 557
6 064 557

50,00
50,00

0

0,00

Összes támogatás:

6 064 557

50,00

Forrás összesen:

12 129 114

100,00

Saját forrás összetétele:
Önerő

Összege
(Ft)
6 064 557

Aránya
(%)
100,00
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Hitel
Egyéb forrás:
Saját forrás összesen:

0
0
6 064 557

0,00
0,00
100,00

A bruttó 6.064.557,-Ft, azaz Hatmillió-hatvannégyezerötszázötvenhét forint összegű saját erőből 2009. évben
Tapolca város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009. (II. 16.) Kt.
rendelet 24. Cím Tartalékok, céltartalék, pályázati tartalék
megnevezésű 80.000 eFt összegű előirányzatából bruttó
500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint összeget biztosít, a 2010
évre fennmaradó bruttó 6.064.557,-Ft, azaz bruttó
Hatmillió-hatvannégyezer-ötszázötvenhét forint összegre
előzetes kötelezettséget vállal.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Tapolca Város
Jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. rendeletében a saját
forrást biztosítsa.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres
és eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét és Tapolca Város Jegyzőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. június 24., illetve folyamatos
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
135/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai és sümegi
kistérségek magas szintű egészségügyi ellátása biztosítása
érdekében, hogy a 2008. évi CÉDE támogatásból
megvalósított mammográfiás felvételi berendezés és
előhívó készülékhez kapcsolódó digitális képalkotó
eszközbővítés történjen. Egyetért azzal, hogy a beruházás a
CÉDE2009 pályázati forrásból és saját erőből legkésőbb
2009. 12.31.-ig fejeződjön be
A szükséges bruttó 10.769.250,- Ft, azaz bruttó Tízmillióhétszázhatvankilencezer-kétszázötven forint összegű saját
erőt Tapolca város 2009. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
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2/2009. (II. 16.) Kt. rendelet 24. Cím Tartalékok, céltartalék,
pályázati tartalék megnevezésű 80.000 eFt összegű
előirányzatából biztosítja.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Tapolca Város
Jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzatának 2009. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. számú rendeletében
a saját erőt biztosítsa.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres
és eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét és Tapolca Város Jegyzőjét a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2009. június 24., illetve folyamatos
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2009. (VI.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2/2009. (II.16.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 10/2009. (VI.22.) Kt. rendeletei közé iktatja.

2)

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal és 2 tartózkodás mellett támogatja az előterjesztést.
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Császár László polgármester: Azzal a módosítással javasolja a rendelet-tervezetet
elfogadni, hogy a képviselőtestületi anyagok az első bizottsági ülést megelőző három
munkanappal előbb kerüljenek kiküldésre.
Horváthné Német Edit képviselő: A lényeg az, hogy a képviselő-testületi anyagokat
a bizottsági üléseket megelőző hét péntekén kapják meg ugyanúgy, mint eddig? Ez
leginkább a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot érinti
legtöbbször, hogy rendkívüli bizottsági ülést kell tartani. Az erre vonatkozó anyagot
csütörtökön fogják megkapni?
Császár László polgármester: Megpróbálják az előterjesztéseket csütörtökön, a
bizottsági ülések előtt három munkanappal kiküldeni, hogy több idő álljon a
képviselők és a bizottsági tagok rendelkezésére, hogy tanulmányozhassák azokat.
Azonban mindig van egy-két előterjesztés, amit a legutolsó pillanatban tudnak
beterjeszteni, mert a szükséges információk akkor állnak csak a rendelkezésükre.
Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ő volt e
probléma felvetője. Az a lényeg, hogy kellő idő álljon rendelkezésükre, hogy fel
tudjanak készülni az ülésre és rendes munkát tudjanak végezni. Az anyagok
terjedelme olyan nagy, hogy kevés az idő annak alapos átolvasására. Problémája
továbbá, hogy az anyagok kézhezvételekor szereznek tudomást az ülések
időpontjáról. Saját munkarendjüket kell az ülések időpontjához igazítani. Ha a
bizottságok saját hatáskörben járnak el, még alaposabb felkészülés szükséges. Nem
kíván módosító indítványt tenni, de be kell látni, hogy egy 300 oldalas előterjesztési
sorozatot három nap alatt nem lehet áttekinteni, nincs lehetőség a hivatallal
egyeztetni. Más települések képviselő-testületénél nem így működik. Hasonló
nagyságú településen 5 nappal a bizottsági ülések előtt megkapják az anyagot.
Feltételezi, hogy ezt Tapolcán is meg lehet oldani. A pontos és jobb munkához időre
van szükség, adják meg a lehetőséget, hogy korrekt módon fel tudjanak készülni a
bizottsági és a képviselő-testületi ülésekre. Főleg úgy, hogy jelen esetben egy
előterjesztés miatt van visszafogva 15 másik. Javasolja, hogy a bizottsági üléseket
megelőzően 5 nappal kerüljenek a képviselő-testületi előterjesztések kiküldésre, mert
nincsen lehetőség a polgármesterrel, alpolgármesterekkel, a jegyzővel és az
irodavezetőkkel egyeztetni.
Császár László polgármester: Tapasztalata szerint ez a gyakorlat működött a
korábbiakban is. Koppányi Ferenc képviselő által elmondottak szerint eddig is
felkészületlenül mentek volna az ülésekre? A bizottsági elnököket megpróbálják
bevonni az előkészítő munkálatokba. Vannak anyagok, amik nagyobb
lélegzetvételűek, de úgy gondolja, hogy a hivatal eddig is megpróbálta a munkáját
elvégezni. Véleménye szerint a bevált gyakorlat a későbbiekben is jó lesz. A
Képviselő-testületnek van munkarendje, lehet tudni, hogy milyen témák lesznek az
üléseken. Vannak továbbá aktuálisan bekerülő előterjesztések. A rendszer az elmúlt
években így alakult ki. Ha ezen a Képviselő-testület változtatni akar, akkor meg kell
beszélni. Úgy gondolja, hogy az anyagok kiküldésére az 5 nappal korábbi időpont
szükségtelen, ezt a javaslatot nem támogatja. Ha az előterjesztéseket a bizottsági
üléseket megelőző hét csütörtökén küldik ki, akkor is fel lehet készülni az ülésekre,
hiszen a bizottsági ülésekig adott 4 nap, péntek, szombat, vasárnap, hétfő.
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Dr. Imre László jegyző: Felhívja a megjelentek figyelmét, hogy a helyi
önkormányzatokról szóló törvény értelmében a képviselő-testület maga alkotja
működési szabályait. Ha nem tartja megfelelőnek az eddigi gyakorlatot, és még
korábban kívánja az anyagokat kézhez kapni és tanulmányozni, akkor a Szervezeti
és Működési Szabályzatot kell módosítani, a hivatal ennek megfelelően fog eljárni.
Császár László polgármester: Ez a 4 nap módosító indítvány?
Koppányi Ferenc képviselő: Módosító indítványában az 5 nap szerepel,
Polgármester Úr említette a 4 napot. Javasolja, annak elfogadását, hogy a Szervezeti
és Működési Szabályzatban a 4 nap szerepeljen.
Bakos György képviselő: Ha az előbb említett időpontoktól eltér a képviselőtestületi anyag kiküldése, javasolja, hogy a képviselők és a bizottsági külső tagok
telefon útján értesüljenek az ülések időpontjáról.
Császár László polgármester: Mindez értelmezés kérdése. A bizottsági ülés napja
kedden van, ha ebből leszámítjuk a hétfőt, vasárnapot, szombatot, így a három napot
tartják, ha csütörtökön történik a képviselőtestületi anyag kiküldésre, a három napba
bőven belefér. Mindig van olyan előterjesztés, ami gátolja ennek kiküldését.
Továbbra is a három napot javasolja, ha előbb elkészül, akkor természetesen a
képviselők rendelkezésére bocsátják.
Horváthné Német Edit képviselő: Célszerűnek tartaná, ha a bizottsági és képviselőtestületi ülések időpontja már biztos, előtte egy héttel telefonon értesítené őket a
hivatal. Sokszor azért is van a bizottsági tagok részéről hiányzás, mert ha az
anyagkiküldéssel egy időben, pénteken este tudják meg, akkor a jövő heti programot
nem mindig tudják alakítani.
Császár László polgármester: Az ülések időpontjáról szokta tájékoztatni a képviselő
társait. Ezúton tájékoztat mindenkit, hogy július elején rendkívüli testületi ülés
megtartására kerül sor, hiszen lesz előterjesztés, amelyben döntést kell hozni,
közbeszerzési eljárást kell elbírálni. Sajnos nem működik, hogy az anyagokat jóval
előbb kiküldjék, sokszor még a három nap is nehezen tartható. Ha ez a gyakorlat az
elmúlt tíz évben működött, akkor a későbbiekben is működhet.
Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja a televízió nézőit, hogy számukra is érthető
legyen minden. Az előterjesztéseknek csak a 10 %-a készül el az utolsó pillanapban,
például önkormányzati pályázatokat elbíráló szervezetek hiánypótlása miatt.
Nagyon rövid a pályázatok benyújtásának határideje. Az információkat az utolsó
pillanatban kapják meg, ami alapján az előterjesztéseket elő lehet készíteni. Ha az
előterjesztéseket jóval előbb küldik ki, mint eddig, meg fog nőni a rendkívüli ülések
száma. Ez a hivatalnak nem gond, hiszen akár a rendes, akár a rendkívüli ülésre elő
tudják készíteni az anyagokat a Képviselő-testület igénye szerint. Hangsúlyozza,
hogy erre fel kell készülni mind a képviselőknek, mind a bizottsági tagoknak. Az
elnök asszony helyesen látja a három nap, három munkanapot, a korábbi szabályok
szerint átruházott hatáskörben például pályázati pénzeket oszt szét és nincsen
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mögötte a Képviselő-testület. Annak érdekében, hogy a külső bizottsági tagokat
elérje az elnök asszony, a három munkanap mindenképpen indokolt, de ezt is lehet
hosszabbra tenni, ahogy előkészítik az anyagot, vagy úgy, ahogy az elnök asszony
kívánja. Kéri, hogy ezekre a körülményekre legyenek figyelemmel.
Sólyom Károly alpolgármester: Olyan dolgokról folyik a vita, hogy 3 vagy 4 nap. A
bevált gyakorlat 10 éve működik. Egy évvel az önkormányzati választások előtt az
SZMSZ-t azért módosítsák, aminek nincsen nagyon értelme? A napirenden 16
napirendi pont szerepel, nem kellene tovább vitatkozni, javasolja, hogy zárják le ezt a
napirendi pontot.
Koppányi Ferenc képviselő: A képviselőknek és a bizottsági külső tagoknak is joguk
van az előterjesztéseket átolvasni, áttanulmányozni. Korábban az előző Képviselőtestület a bizottsági ülések utáni héten, kedden ülésezett. Visszavonja az 5 napra
vonatkozó javaslatát és 4 napra módosítaná.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Több kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal
és 8 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
136/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a
képviselőknek, valamint a tanácskozási joggal
meghívottaknak olyan időpontban kell megküldeni,
hogy azt az ülés előtt legalább 4 nappal megkapják,
nem támogatja.
Több indítvány nem lévén Császár László polgármester az eredeti határozati
javaslatot teszi fel szavazásra :
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2009. (VI.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca
Város
Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítására
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irányuló
rendelet-tervezetet
elfogadja,
11/2009. (VI.22.) Kt. rendeletei közé iktatja.
3)

és

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal támogatja az előterjesztést.
Lévai József képviselő: A bizottsági ülésen sem támogatta a 20 millióról 25 millió Ftra történő emelést. A vagyonnal kapcsolatos kérdések a legfontosabbak. A piaci
változások sem indokolják. Lehet, hogy érdemes lenne szinkronba hozni a másik
jogszabállyal, de fontosabb, hogy a Képviselő-testület megtartsa magának azokat a
jogokat, amik megilletik. A többszöri rendkívüli ülésekre vonatkozóan, a Képviselőtestület mindig összehívható volt, ezt mindig meg lehetett oldani. Fenntartja azt a
véleményét, hogy az átadott hatáskörben meghozott döntésekről elmaradtak a
tájékoztatások.
Császár László polgármester: Nem ért egyet a Képviselő Úrral. A lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóban ezek a döntések az adott összeggel
megjelennek. Az elmúlt 2,5 hónapban két kis összegű értékesítés szerepelt, jelen
pillanatban aláírás alatt állnak és megtörténik a földhivatali átvezetés is. Nem hiszi,
hogy ezekhez a Képviselő-testület döntése lenne szükséges. Ezen jogharmonizációs
folyamatok következtében az uniós csatlakozás óta minden testületi ülésen vannak
rendeletek, amiknek a módosításoknak meg kell felelni. Nem véletlenül emeli a
költségvetési törvény 20 millióról 25 millió Ft-ra ezt az értékhatárt, a napi életben
nem jelent ekkora problémát, hogy ne lehessen átvezetni a rendeletben. Ha úgy ítéli
meg, hogy szükséges a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása, akkor kéri azt.
Dr. Imre László jegyző: A bizottsági ülésen megválaszolta, hogy a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően a lejárt határidejű határozatok között a polgármester
tájékoztatta a Képviselő-testületet azokról a kisebb vagyoni ügyekről, amit átruházott
hatáskörben elvégzett, vagy pedig a költségvetési rendelet módosításakor épültek be
és akkor történt meg a tájékoztató.
Császár László polgármester: Elképzelhetőnek tartja, hogy az előzőekben
említettekről külön, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóban kiemelten, egy-egy sorban vagy bekezdésben adjon tájékoztatást.
Függetlenül attól, hogy ezek bekerülnek a költségvetési rendeletbe. Így egyértelmű
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lesz a tájékoztatás ezekről a jogügyletekről. Ez plusz információ lenne, amihez a
rendeletet nem kellene módosítani.
Lévai József képviselő: Még mindig nem tartja indokoltnak a 20 millió Ft-ról 25
millió Ft-ra történő felemelést. Módosító indítványa, hogy ez az összeg maradjon az
eredeti rendelet szerint.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
javaslatot:
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
és 10 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
137/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint
a polgármester által gyakorolt tulajdonosi jogok
értékhatára 20 millióról 25 millió Forintra ne
emelkedjen, nem támogatja.
Több indítvány nem lévén Császár László polgármester az eredeti határozati
javaslatokat teszi fel szavazásra :
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2009. (VI.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször
módosított 10/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet
módosítására
irányuló
rendelet-tervezetet
elfogadja és 12/2009. (VI.22.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
138/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felülvizsgálta a az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
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szóló többször módosított 10/2004. (IV.20.) Kt.
rendeletét és megállapította, hogy annak
rendelkezései összeegyeztethetőek a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
139/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a kötvénykibocsátáshoz kacsolódó
devizaügyeletek bonyolítására munkacsoportot
hoz létre, melynek tagjai:







Császár László polgármester,
Sólyom Károly alpolgármester,
Dr. Imre László jegyző,
Koppányi Ferenc bizottsági elnök,
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető,
Benczik Zsolt irodavezető.

Hatáskörét az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendeletében határozza meg.
Ezzel egyidejűleg a 266/2007.
határozatát visszavonja.

4)

(X.18.)

Kt.

A Városi Kincstár működéséről szóló 19/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2009. (VI.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Városi Kincstár működéséről szóló
19/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 13/2009. (VI.22.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

5)

Étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
módosított határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2009. (VI.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat fenntartásában lévő
nevelési, oktatási, szociális intézményekben a
gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési
díjainak megállapításáról szóló 4/2008. (II.18.)
Kt. rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja, és 14/2009. (VI.22.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
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6)

Tapolca város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának
megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2009. (VI.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Város Önkormányzata Tapolca
város menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés hatósági árának megállapításáról
szóló 41/2007. (XII. 21.) Kt. rendelet
módosítására
irányuló
rendelet-tervezetet
elfogadja, és 15/2009. (VI.22.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

7)

Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztést, majd felkéri a bizottság
elnökét, ismertese bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
140/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
2/2008. (II. 16.) Kt. rendelettel jóváhagyott, 2009.
évi költségvetésben tervezett működési és
fejlesztési
kiadások
biztonságos
finanszírozhatósága érdekében folyószámlahitel
megnyitása céljából kérelmet nyújtson be az
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
NyRt Veszprémi Igazgatóságához.
A hitel felvételének keretösszege: 60 millió Ft
Időtartama: egy év – hitelszerződés kezdete:
2009. szeptember 17.
lejárata: 2010. szeptember 17.
Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe
a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet
saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.
A hitelszerződés és annak mellékletei aláírására
felhatalmazza Tapolca város Polgármesterét.
Határidő: 2009. szeptember 17.
Felelős:
polgármester
8)

Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosítására
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottság
elnökét, ismertese bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság
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Lévai József képviselő: Mi az összefüggés a között, hogy átszervezik a víziközmű
vállalatokat, és a között, hogy privatizálni fogják magán befektetői körben?
Császár László polgármester: Az öt vízmű társaság piaci értéke 120 milliárd forint és
a forgalomképtelen vagyoni körben van, így az értékéről nem érdemes szólni. Ha
valaminek meghatározzák a forgalmi értékét, az előrevetíti, hogy azzal kezdeni
akarnak valamit. Amikor a Kormány bejelentése megtörtént, hogy az állami
tulajdonú cégeket tőzsdére viszik vagy privatizálják, a vízművek első körben benne
voltak, utána lekerült a napirendről ez a téma. Megnyugtató válasz a mai napig
egyik érintett vezető részéről sem érkezett, hogy tartósan állami vagy önkormányzati
tulajdonban maradhatnak a víziközművek. Ha úgy alakul, az önkormányzatoknak
az első helyen kell lenni, hogy ezt a vagyont meg tudják szerezni. Többet nem tud
hozzá fűzni, legalább ezeket a lépéseket meg kellene tenni.
Benczik Zsolt irodavezető: Ha kettő ún. mamut cég jön létre a vízszolgáltatásra,
kettő privatizációs eljárásról van szó. Ha ez lefolytatásra kerül, a piaci érték sokkal
vonzóbb a befektetők számára, mint a kisebb társaságok tulajdonosi jogainak
megszerzése.
Lévai József képviselő: Kivették a forgalomképtelen vagyoni körből?
Benczik Zsolt irodavezető: Igen kivették, a tartósan állami tulajdonban maradó
állami cégek közül kivették.
Koppányi Ferenc képviselő: A vízművek az üzemeltetők, a vezetékek tulajdonosa
viszont részben az állam. Vannak azonban olyan vezetékszakaszok, amelyek
önkormányzati pénzből kerültek megépítésre és átadták őket üzemeltetésre. Ezekről
azonban sehol nincsen meg a nyilvántartás. Tapolcán az Egry J. utca vízhálózata is
önkormányzati pénzből épült meg. Valójában a vagyon nevesítésének is nagy
problémája van. A belterületi ivóvízvezeték hálózat állami tulajdonból
önkormányzati tulajdonba kerülését nevesíteni kell. Egy ilyen hatalmas cég, amely
területileg is szétszórt, irányíthatatlan. Ha privatizálásra kerül a sor, akkor a vízárak
beláthatatlan mértékűek lesznek. Lépni kell a Képviselő-testületnek.
Lévai József képviselő: Rendelkezik az Önkormányzat DRV Zrt. részvényekkel?
Koppányi Ferenc képviselő. Igen, rendelkezik az Önkormányzat.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
141/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
úgy
dönt,
hogy
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
101. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felterjesztési
jogával élve javasolja a Magyar Köztársaság
Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény módosítását a regionális vízműszolgáltatói részvények és a regionális vízi
közművek
térítésmentes
önkormányzati
vagyonátadása
érdekében.
Egyúttal
felhatalmazza
a
Polgármestert
a
Miniszterelnökhöz címzett - a határozat
mellékletét képező - levél aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9)

Tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Üdvözli a Képviselő-testület ülésén megjelent dr.
Smura János megbízott rendőrkapitányt. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az
elmúlt rövid fél év alatt a Kapitány Úr kellő ambícióval végezte feladatát, a város
vezetésével jó kapcsolatot alakított ki, napi kapcsolatban állnak. Gondol itt az
eszközátadásra, amellyel a rendőrség munkáját támogatták, közösen gyűjtötték a
szemetet Tapolca határában stb.. Személy szerint javasolja a kinevezést.
Felkéri a bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Dr. Smura János megbízott kapitány: Az eszközátadásra június másodikán került
sor, amely jelentősen megkönnyítette a munkájukat. A rendszámfelismerő rendszer
segítségével 13.200 mérés történt, amely segítségével 13 forgalmi engedély is
bevonásra került. Az Önkormányzattól átvételre került két motorral közel 1000 km-t
tettek meg a városon belül. A polgárőrség területén bekövetkezett változások jó
irányba haladnak. A térfigyelő kamerával kapcsolatosan a következő testületi ülésre
terjesztenek be anyagot, mert ehhez is szükség lesz a Képviselő-testület döntésére.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Több hozzászólás nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
142/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. §. (2) bekezdésére való tekintettel dr.
Smura
János
r.alezredes Tapolca
város
rendőrkapitányává való kinevezését javasolja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10) Közoktatási megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
tanulók ellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Raposka Önkormányzata is megtárgyalta és támogatja
az előterjesztésben foglaltakat.
Lévai József képviselő: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Veszprém
Megyei Közgyűlés elfogadta a szerződés-tervezetet.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
143/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási
közszolgáltatási
feladatkörben
közoktatási
megállapodást
köt
Veszprém
Megye
Önkormányzatával a többi gyermekkel, tanulóval
együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési
igényű tanulók ellátásáról, az erről szóló
megállapodás-tervezetet jóváhagyja, és az 1.
számú
melléklet
szerinti
formában
és
tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: polgármester
11) Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött – Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás – Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, és felkéri a
bizottságok elnökeit, tájékoztassanak bizottságuk álláspontjáról.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
144/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésével
a
szakképzés-szervezési
társulások létrehozásáról megkötött társulási
megállapodás bevezető részében a korábbi
polgármester – “Ács János” – neve helyett az új
polgármester nevét – “Császár László”-t – kell
szerepeltetni, a megállapodás 6. pontjában a
“részben önállóan gazdálkodó”
kifejezést
“önállóan működő költségvetési szerv”-re; a
megállapodások 7. pontjában “A Társulás
szervezete: Társulási Tanács” szöveget a “A
Társulás irányító szervének neve, székhelye:
Balaton-felvidék- Somló Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Tanácsa 8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.” szövegre, a megállapodások 12.
pontjában az “öt tag igenlő” szót “négy tag
igenlő” szóra javítja, a “Közigazgatási Hivatal”
kifejezéseket
“Közép-dunántúli
Regionális
Államigazgatási
Hivatal
Veszprémi
Kirendeltség”-re változtatja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított
megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: polgármester
12) Tapolca 2. sz. gyermekorvosi körzet ellátása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy szükség lenne gyermekorvosra. Különböző
konferenciákon sem lehet találkozni fiatal gyerekorvosokkal, sajnos külföldre
mennek. Tapolca Város Önkormányzata térítésmentesen lakást ajánl fel a körzetet
ellátó gyermekorvosnak. Az I. számú körzet gyermekorvosa a nyugdíjkorhatár
közelében van, majd az ő helyére is találni kell gyermekorvost. Ha nem sikerül a II.
számú körzet ellátására gyermekorvost találni, akkor a körzet megszűnik. Kéri
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képviselő-társai segítségét, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez a
probléma megoldódjon.
Buzás Lajos képviselő: Mindenképpen meg kell oldani ezt a gondot. Ha a másik
körzet gyermekorvosa is nyugállományba vonul, és az ő helyét sem sikerül betölteni,
nagy probléma lesz.
Császár László polgármester: Az Igazgató Úrral, Irodavezetővel és a Bizottság
Elnökével fogytatott tárgyaláson megállapították, hogy nagyon kicsi az esély arra,
hogy a körzet ellátására találnak gyermekorvost. Az éppen végzett orvosok köréből
nagyon kevesen választják ezt a területet. Országos tendencia, hogy hasonló jellegű
településeken a gyermekorvosi körzetek megszűntek és vegyes körzetek alakultak ki.
Dr. Varga István igazgató: Az Önkormányzat nagyon korrekten jár el, hogy a lakást
is biztosítaná a gyermekorvosnak. Az Országos Alapellátási Intézettel felvették a
kapcsolatot. Kizárólag gyermekorvos szakvizsgához kötik a körzet ellátását, erre
azonban egyetlen gyermek orvos sem jelentkezett. Nem lehet rezidenssel betölteni a
helyet. A rezidens képző rendelet szerint hét évig kellene a körzetet ellátni. Nem
csoda, hogy mindezek tudatában a gyerekorvosok többsége külföldre megy. Sajnos
nem lehet mást tenni, a pályázatot ki kell írni, és bele kell törődni, hogy 4-5 év múlva
nem lesz gyermekorvos. A felnőtt háziorvosokat könnyebb szerezni, ők látják el majd
el ezt a feladatot.
Császár László polgármester: Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
145/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Császár
László
polgármestert, hogy a 2. sz. gyermekorvosi
körzet
ellátása
biztosítása
érdekében
Megállapodást kössön dr. Dorner Mária
csecsemő-gyermekgyógyász
szakorvossal
valamint a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézettel.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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146/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Császár
László
polgármestert, hogy – sikertelen pályázat esetén –
a 2.sz. gyermekorvosi körzet felosztásáról szóló
előterjesztést készítse elő.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: polgármester
13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi
gazdálkodásról, valamint a 2009. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal támogatja az előterjesztést.
Lévai József képviselő: Tudomása szerint újabb „Y” épületek kívánnak leválni a
távfűtési rendszerről. Hogyan fogja ez érinteni a cég gazdálkodását?
Császár László polgármester: Az Alpolgármester Úr folytatott erről tárgyalást.
Olyan jellegű gondok vannak, hogy júliusban jár le a gázszolgáltatási szerződés,
amelyet újra meg kell pályáztatni. A gázt a szabadpiacon kell megvásárolni, egy évre
előre le kell kötni azt a gázmennyiséget, amelyre a következő időszakban szükség
lesz. Próbáltak tájékozódni, de konkrét választ az érintettektől nem kaptak. Ilyen
jellegű kötelezettsége egyik társasházi közösségnek sincsen. Ha a közösség úgy dönt,
hogy határidőben bejelenti leválási szándékát, nem lehet ellene mit tenni.
Tájékoztatást ad arról, hogy a héten tartotta a Városgazdálkodási Kft taggyűlését.
Hegedűs József ügyvezető igazgató kinevezése lejár, így arról döntöttek, hogy
munkaszerződését közös megegyezéssel felbontják és nyugállományba vonul. Az
ügyvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírásra kerül sor, azután dönt a taggyűlés
az új igazgató személyéről. Megköszönték Hegedűs József ügyvezető igazgató 30
éves tevékenységét.
Koppányi Ferenc képviselő: A tegnap megjelent újságcikket nem tartja korrektnek.
Azt összehasonlítani, hogy valaki havonta 25.000 Ft fűtési díjat fizet, a tizenkét
hónapra kivetítve egy esetleges egyszeri kiugró 45.000-50.000 Ft-tal összehasonlítani,
nem tesz jót.
Császár László polgármester: Az Önkormányzat gazdasági társaságainak életében
rendkívüli dolgok nem történtek. A taggyűléseken a beszámolókat elfogadták,
semmi rendkívüli esemény nem volt.
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A napirendi ponthoz nem hangzik el több hozzászólás, a határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
147/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az
önkormányzati
érdekeltségű
gazdasági társaságok 2008. évi tevékenységéről
szóló beszámolót valamint a 2009. évi üzleti
terveikről szóló tájékozatót megismerte és
elfogadja.
14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Orbán Tibor kuratóriumi elnök: Alapítványuk a Tapolca Épített és Természeti
Környezetéért Közalapítvány több éve javaslatot tett, hogy épüljön Tapolcán Tapolca
és környékének szőlő és bor kultúrájára és borgazdálkodására olyan emlékmű, amely
öregbíti ennek a kultúrának meglétét. Ez eddig több okból nem valósult meg. Úgy
gondolja, hogy talán lesz lehetőség arra, hogy a Képviselő-testület segítségével
mindez megvalósuljon. A belváros rekonstrukciójával kapcsolatban már a helyét is
meg lehetne találni és talán az anyagi forrást is. A város polgárainak jelentős része,
akik szőlővel és borral foglalkoznak, örömmel vennék és áldoznának is rá, hogy ez
az emlékmű felállításra kerüljön.
Császár László polgármester: Ha konkrét javaslat érkezik, természetesen
megvizsgálják annak lehetőségét és nem zárkóznak el tőle.
A napirendi ponthoz több hozzászólás nem hangzik el, a határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
148/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat által létrehozott
alapítványok működéséről szóló tájékoztatót
elfogadja.
15) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
149/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felülvizsgálta Tapolca város jelképeiről
és névhasználatáról szóló 17/2004. (V. 25.) Kt.
rendeletét és megállapította, hogy annak
rendelkezései összeegyeztethetőek a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
150/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felülvizsgálta
Tapolca
Város
Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”járól szóló 21/2004. (V. 25.) Kt. rendeletét és
megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetőek
a
belső
piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felülvizsgálta A vásárokról és a
piacokról szóló 31/2004. (VI.29.) Kt. rendeletét és
megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetőek
a
belső
piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
152/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felülvizsgálta A talajterhelési díjról szóló
49/2004. (XI. 30.) Kt.
rendeletét és
megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetőek
a
belső
piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Jegyző
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
153/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felülvizsgálta
Az
önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló
55/2004.
(XII.
20.)
Kt.
rendeletét
és
megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetőek
a
belső
piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.
Határidő: 2009. december 28.
Felelős: Jegyző
16) Az Állami Számvevőszék V-3003-6/18/2008. számú számvevői jelentés alapján
készült intézkedési terv végrehajtása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Településfejlesztési Bizottság

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
154/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2/2009. számú polgármesteri és
jegyzői közös utasítást a Tapolca Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában a
támogatással,
európai
Uniós
forrásokkal
kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és
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lebonyolítás szabályaira vonatkozóan tudomásul
veszi.

VEGYES ÜGYEK
Tájékoztató a megújuló energiaforrások tapolcai alkalmazásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri Morvai Ferencet, az ÖKOMORV Kft
képviselőjét, tegye meg tájékoztatását.
Morvai Ferenc ÖKOMORV Kft képviselője: Tájékoztatja a képviselő-testületi
ülésen megjelenteket, hogy a pellet tüzelési technológia Magyarországi
elterjesztésével foglalkozik. Magyarországon 80 különböző referenciahely működik.
A legnagyobb Budapesten, a Rottenbiller utcában működik, amely 1 tonna pelletet
használ fel óránként. 30-35%-kal olcsóbban állít elő egy GJ-t, mintha ugyanazt
földgázzal állítanák elő. A cég az ország különböző pontjain valósított meg referencia
helyeket. A Sümegi úti kazánházat alkalmasnak találták, hogy teljes egészében
kiváltanák pellet tüzelőanyaggal. Terveik szerint a gázkazán megmaradna biztonsági
és egyéb okok miatt. Két féle javaslatot tesz az Önkormányzat felé. A cég alkalmas
arra, hogy saját beruházásban megvalósuló, 200 millió Ft-os befektetések 10-15 év
alatt megtérülnének a megtermelt haszonból. Lehetőségük van a távhőszolgáltatóknak arra, hogy a gázkazánt kiváltják alternatív tüzelőanyagú
berendezésre, mintegy 50% pénzeszközt meg lehet szerezni rá, amit nem kell
visszatéríteni. Az előbbi esetben kevesebb lenne a haszon az első évben, ha viszont
később részben, vagy teljes egészében átmenne az Önkormányzat tulajdonába a
berendezés, a pályázati pénzzel 30% körüli hasznot lehet elkönyvelni. Eddig
szabályellenesen megakadályozták, hogy leváljanak a távhőszolgáltatási rendszerről.
Kiderült, hogy Alkotmány ellenes, így a legtöbb tehetősebb társasház le fog válni a
távhő-szolgáltatási rendszerről, ott maradnak a szegényebb lakók, és a fajlagos
költségek is, amelyek szintén őket terhelik. A leválások megakadályozása miatt elejét
vennék ezeknek a dolgoknak, ha megvalósulna a referenciahely, érintett
társasházaknál 1-2 %-kal lecsökkenne a távhő díja, meggondolnák, hogy leváljanak-e
a rendszerről. Ez lenne az egyik fő cél, hogy megmutassák, hogy nem érdemes
leválni. A másik fő cél, ha létrejön a referenciahely, elindulna a térségben a
technológia megalapozás. Ez már több helyen működik. Azt eredményezi, hogy 30
km-es körzetben a mezőgazdaságban képződő hulladékot pellet tüzelőanyaggá lehet
alakítani. Új iparág indulna, a pellet előállítása. Van olyan berendezésük is, amely
kukoricával működik. Egy m3 gázt ki tudnának váltani, 40-50 Ft-os előállítási
költséggel. A gáz ára azért is emelkedik, mert véges. Bizonytalan, hogy meddig lesz.
Környezetvédelmi szempontból 50%-os terhelés, megtakarítást lehetne elérni, ami
bevételt képez. A Képviselő-testület rendelkezésére bocsát 20 db katalógust, amely
tartalmazza a távhő-konferenciával kapcsolatos anyagot, a cégről és a berendezésről
szóló minősítést, környezetvédelmi és gazdaságossági kimutatást, amely bővebb
információkat tartalmaz. A továbbiakban feltett kérdésekre szívesen ad választ.
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Lévai József képviselő: Egyetért azzal, hogy Magyarország gázfüggőségét
csökkenteni kell. A hazai fűtés jelentős része a gázra alapozott. Ha ebben előre
akarnak lépni, az energiafelhasználás szerkezetét át kell alakítani. A pellet
kimondottan hazai alapanyagokból előállítható. A távfűtéses lakások rendszerről
történő leválásával kapcsolatban gázról gázra történő átállás nem túl perspektivikus.
Hosszabb távú gondolkodásra vall, ha átállnak más fűtőanyagra. Morvai Ferenc
ajánlata mindenképpen megfontolásra érdemes. Az ÖKOMORV Kft-n kívül hány
cég foglalkozik ezzel?
Morvai Ferenc ÖKOMORV Kft képviselője: 35 éve foglalkozik kazánok
gyártásával, a fa és széntüzelésű berendezésekkel kezdte. Az ő nevéhez fűződik a
Karborobot nevű kazán. Tevékenységét az olajtüzelésű kazánok fejlesztésével
folytatta, kifejlesztették a 15 KW-500 KW teljesítményűeket. Hét év múlva
gázkazánok fejlesztésébe kezdett. 2000-ben világossá vált, hogy a gázzal problémák
lesznek, ekkor kezdték a kisebb teljesítményű kazánok gyártását, majd a nagyobb, 12 MW-os berendezéseket fejlesztett ki. Ezzel Európában egyedülálló tevékenységet
folytat, szabadalmilag védettek, ezáltal a közbeszerzési eljárás alól is részben
felmentett. 1 MegaWatt teljesítményű pellet tüzelésű más cég által gyártott
kazánokat nem lehet találni Magyarországon és Európában. Új technológiát hoztak
létre, gázként tüzelik el a pelletet. A lágyszárú növények eltüzelésében egyedülállók.
Utóégetővel ellátott berendezést a Műszaki Egyetem, a Szarvasi Kutatóintézet és
cégük fejlesztette ki.
Lévai József képviselő: Az Önkormányzat többi kazánját megvizsgálta? Mi alapján
javasolja ezt a kazánt? Milyen napi szállítási tevékenységet jelent, hiszen
lakóövezeten keresztül oldható csak meg. A pellet égetés az égésgázok tekintetében
hol áll a gázhoz képest?
Morvai Ferenc ÖKOMORV Kft képviselője: A város mindkét kazánházat látta,
azért javasolja azt a megoldást, mert nem kell építőmesteri beruházást végezni. Elfér
ugyanabban a helyiségben, ahol a többi kazán van. Azért javasolja a képviselőknek,
menjenek fel Budapestre, tekintsék meg működés közben a kazánt. A tüzelőanyagot
nem rövid időközönként szállítják, hanem 20 tonna pelletnek kell műanyag
tartályokban a helyszínen lennie, így 7-8 napra elég ez a mennyiség. A gépkocsi
egyszerre 20-24 tonna pelletet tud szállítani, így a szállítások gyakorisága 10
naponként lenne.
Dr. Csonka László képviselő: Legközelebb hol található pellet előállító hely?
Morvai Ferenc ÖKOMORV Kft képviselője: A tavalyi évben 17 ezer tonna pelletet
adott el, amelyből 6 ezer tonnát Magyarországon állítottak elő négy különböző
üzemben.
Jelenleg a Raklap Tüzép Kft-n belül egy hatalmas berendezés
próbaüzemben 100 ezer tonnát készít évente, Európa egyik legnagyobb és
legmodernebb üzeme. A fapellet azonban véges, azzal is gondok lesznek. A
mezőgazdaságban képződő hulladékot fel kell használni. Neki is érdeke fűződik
ahhoz, hogy épüljön egy ilyen üzem, amely a 30 km-es körzetben keletkező
hulladékot felhasználja, hiszen Budapesten nem tudnak pelletet termelni. Ez már
működik Magyarországon.
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Barbalics Antal képviselő: Ha a Képviselő-testület pozitív hozzáállását kapná,
mennyi idő alatt lehetne beüzemelni a rendszert?
Morvai Ferenc ÖKOMORV Kft képviselője: Terveik között szerepel, hogy
szeptember-október hónapra megvalósítanák a referenciát. Dolgoznak az új
programon, hogy jövőre és utána első cél lesz a pellet technológia elterjesztése. A
Kormány melléjük áll, hiszen olcsóbb lesz az energia, a függőséget csökkentik a
gáztól, a környezet terhelése 50%-kal csökken és munkát adnak a mezőgazdaságban.
Repcepogácsát 51 üzem fog gyártani, jelenleg egy van az országban. Ha jól
préselnek, 3 kg repce pogácsával tudnak egy köbméter gázt kiváltani, amit 10 Ft/kgos áron vesznek meg. Érdemes összehasonlítani a gáz árával.
Császár László polgármester: Morvai Ferenccel már többször tárgyaltak. Az
előterjesztésben többféle megoldási lehetőség van a finanszírozásra. Ebben kell
dönteni, megvizsgálva egyéb szerződésekben milyen kötelezettségek hárulnak az
Önkormányzatra. Következő körben a tárgyalások eredményeit megállapodástervezet formájában lehetne a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ha lesz rendkívüli
ülés, megvizsgálják, van-e az őszi átalakításra lehetőség, ha nem, akkor későbbi
megvalósításra keresnek megoldást.
Megköszöni Morvai Ferencnek az ismertetést és felkéri Enyingi Tibort, a Sokoró
Natúrzóna Nonprofit Kft képviselőjét, tegye meg tájékoztatását.
Enyingi Tibor Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft képviselője: A megújuló energiák
körébe tartozó megoldásról tettek javaslatot, ez a biogáz termelés és felhasználás.
Diavetítés keretében adott volna tájékoztatást, miért fontos a biogáz. A városban
folyik komposztálás, a szerves anyagok lebomlanak. Ha levegős körülmények között
bomlik le az anyag, komposztálódik, a szén 50%-a széndioxid formájában a levegőbe
kerül, 50%-a pedig felhasználódik mikrobatest építésre, ebből semmi energiát nem
lehet nyerni. A biogáz esetében az energia 95%-a megjelenik a biogázban 5%-a
használódik fel mikrobatest építésre. Minden anyag, aminek szárazanyag tartalma
nem magas, biogáz termelésre felhasználható. Év végére Németországban 4700
biogáz üzem működik majd, ez a tendencia emelkedik. Fontos a biogáznál a trágya
felhasználása, abban a különböző tápelemek alkotják nagy részét. Védett
formátumban kerül vissza. A projekt lényege, hogy milyen lehetősége van a
városnak. Tapolca központi helyen van, az utak találkoznak egymással, így bizonyos
anyagok ideszállítása megoldható. Fontos helyi hulladék a szőlő törköly, a Balatonfelvidéken lehet 4-5 ezer, Balatonfüred-Csopak környékén 6-7 ezer tonna. A
városban 3 ezer tonna a keletkező szennyvíziszap. Ezek alkalmasak lennének arra,
hogy biogázt állítsanak elő. Van az ún. zöld biomassza, amely a nádas területeken
található, és fel lehet használni biogáz készítésére. A hiányzó részt évelő
növényekkel meg lehet termelni és a telepre lehet vinni. Ezek az anyagok mind
rendelkezésre állnak. 1 MW-nyi elektromos energia termelhető vele. Tudni kell,
hogy nagy tartályokba levegőtlen körülmények között megy a massza, keletkezik a
gáz, ez megy a gázmotorra, az elégeti és termeli az elektromos áramot. A motor
kipufogón keresztül megjelenő hőmennyiség hulladék hőként jelentkezik. Köztudott,
hogy a gázmotorok jól működnek. Egyik javaslat az, hogy létrehoznák a biogáz
üzemet, ennek hőjét úgy tudnák használni, hogy a gázt elvezetik egy km-es
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távolságra a gázmotorokba és ott használják fel, kiváltva ezzel a földgázt. Másik
megoldás: A biogáz üzemben a gázmotort helyben telepítenék és villamos energiát
termelnének. A hőre kidolgozott projekttel rendelkeznek. Rá tudnának építeni egy
konyhát, ahol a főzhetnének. A hiányzó hőt biogázzal pótolnák. A hővel lehetne
működtetni hűtőket, ami az alapanyagokat hűtené, továbbá fólia sátrakat
fűthetnének. Minden feltétel adott egy intenzív termelésre. Megtermelnék a
zöldséget, ami mehetne a hűtőbe, onnét pedig a konyhára. Ha ez a komplexum
megvalósulna, munkahelyet is teremtene, fontos lenne a településnek is. Ezen kívül
lenne olyan hatása is, hogy a városon kívül eső kistermelők erre a konyhára
beszállíthatnának. Ez a rendszer még variálható. A legfontosabb a
munkahelyteremtés. Ha mindez beindulna, később rá lehetne tenni a gázmotort, ha
elég a projekthez az itt termelődő hő, a gázt be lehetne vezetni a hőközpontba.
Harmadik lehetőség, hogy a város rendelkezik akkora területtel, hogy meg lehetne
építeni a fermentort, ami közvetlenül bedolgozik a távfűtőműbe, vagy adja a gázt. A
gáz vezetése nem gond, akár 1 km-es távolság sem okoz problémát.
Ha megvalósul az előzőekben hallott pellet fejlesztés vagy a biogáz termelés
különösen ezzel a konyha konstrukcióval, egyedülálló lenne Európában.
Egy 700 KW-os biogáz üzemnek a működéséhez silókukoricára alapozva 75 millió Ft
szükséges, ha ezt kiváltanák az anyagokkal, nagyon jó megtérülést lehet produkálni,
főleg akkor, ha a hő hasznosítására ráépül egy berendezés. Magyarországon azért
van ilyen kevés biogáz üzem - azok sem működnek jól -, mert nem voltak a tervek
átgondolva, másrészt aki silókukoricára alapozza és a hőhasznosítás nem megoldott,
akkor nem ér el eredményt.
Lévai József képviselő: Milyen a környezeti szaghatás?
Enyingi Tibor Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft képviselője: Az üzemet
mindenképpen a településen kívül legalább 500 méter távolságban hoznák létre.
Ebből szag nem jön ki, mert akkor probléma lenne. Ami szagot bocsáthat ki, az a siló
tér. Ez sokakat nem zavar, de van, akit igen. Ezért kell a településtől minél messzebb
megvalósítani. A szag kivédése érdekében a siló falat egy berendezés úgy metszi el,
így kisebb a szaghatás. Ha valaki trágya féléket használ, azt tárolja be, meleg
hatására annak is van szaga. Mindezzel azonban nem számoltak.
Lévai József képviselő: Fontos alapanyagként említette Enyingi Úr a törkölyt.
Előírás van arról, hogy a törkölyt hol kell megsemmisíteni.
Enyingi Tibor Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft képviselője: Jogszabály szigorúan
szabályozza ezek ártalmatlanítását. Nem veszélyes hulladéknak minősül, 10 ezer
tonna feletti felhasználás esetén előzetes környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni.
Ezt a cégük mindenképpen elvégzi. Az érintett hatósággal folytatott megbeszélés
alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy semmi akadálya nem lenne annak,
hogy a biogáz üzem, mint megsemmisítő helyként is működne. Hivatalos mérések
történnének arról, hogy ki mennyi törkölyt szállított be és lejelentette. Ezt a
megoldást célszerűnek tartaná. A törköly jó alapanyag, gázkihozatala megközelítőleg
azonos a silókukoricával.
Dr. Csonka László képviselő: Hol működik az országban referencia hely?
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Enyingi Tibor Sokoró Natúrzóna Nonprofit Kft képviselője: Többféle biogáz
technológia ismert. Ők a német technológiát képviselik, erre vonatkozólag
együttműködési megállapodást is kötöttek. A Magyarországon megépült biogáz
üzemek olyan technológiával rendelkeznek, amelyek vagy keverőt, tartályt vagy
szivattyút gyártanak. Ennek megfelelően tudják a benne lévő elemeket megtalálni.
Nagyon sok tönkre is ment. A német cégnek ezer üzeme működik és az a lényeg,
hogy a fermentor a földben van, mert a hő érték. Felajánlja a Képviselő-testületnek
azt a lehetőséget, hogy Németországban bármelyik üzemet meglátogathassa.
Magyarországon még nincsen ilyen technológia.
Császár László polgármester: Ezen a területen folytatni kell a tárgyalásokat, és ha
alkalmas helyet találnak e beruházás megvalósítására szakmai bejárást tesz lehetővé
gyárlátogatás alkalmával. Előre kell lépni, hiszen ez a jövő. Azokat az alternatív
energia lehetőségeket, amik rendelkezésre állhatnak a közvetlen környezetükben, ki
kell használni. Az idei télen a gáz esetében is megmutatkozott, hogy az egyoldalú
függőség óriási gondokat okozhat. Ez egy véges energiaforrás, számtalan olyan
lehetőség van, amivel ezt ki lehetne pótolni.
Javasolja, hogy a határozati javaslat határideje 2009. december 31. napra módosuljon,
mert nem biztos, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre sikerül olyan
állapotra előkészíteni az előterjesztést, hogy azt be lehessen terjeszteni.
Több hozzászólás nem lévén, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
155/2009. (VI.19.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HAT ÁROZ AT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a megújuló energiaforrások tapolcai
alkalmazásáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy az ÖKOMORV Kft.-vel és a Sokoró
Natúrzóna Nonprofit Kft.-vel a tárgyalásokat
lefolytassa és eredményes tárgyalás esetén az
ÖKOMORV Kft.-vel és a Sokoró Natúrzóna
Nonprofit Kft.-vel kialakított szerződés tervezetét
legkésőbb 2009. december 31-ig terjessze a
Képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Polgármester
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Lévai József képviselő: A városkapu beruházásai elég előrehaladott állapotban
vannak. Itt működik a használtcikk piac, ezen terület hasznosítása módosul. Mikor
foglalkozik ezzel a Képviselő-testület?
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A Képviselő-testület arról döntött,
hogy a déli tehermentesítő út és a Batsányi utca között térítésmentes parkolót létesít,
ami bővülhet nyilvános illemhellyel, vendéglátóhellyel. A Városszépítő Egyesület
pályázata alapján előrehaladott állapotban van a park építés. A használtcikk piacnak
több ütemben volt a működési engedélye. A februári ülésen arról döntött a
Képviselő-testület, hogy addig működhet a piac, amíg a II. fordulóban nem járnak
eredménnyel és az építési munkák nem fognak megkezdődni. Várható időpontja
2010. tavasza.
Császár László polgármester: A használtcikk piac felmondási ideje 30 nap. Az
Önkormányzatnak nincsen olyan jellegű kötelezettsége, hogy új helyet biztosítson, az
ez ügyben felmerült igényeket viszont valamilyen szinten kezelni kellene. A
szomszédos területen lévő hasonló jellegű piaccal felvéve a kapcsolatot, a problémák
egy részét orvosolni tudják. Célszerű lenne, ha a városközpontba nem hoznák vissza
a piacot, ennek megfelelő helye a város szélén lenne. Ha az Önkormányzat területén
megszűnik a piac, és mellette magánterületen megvalósulna a másik piaccal együtt,
az Önkormányzat partner tudna lenni.
Sólyom Károly alpolgármester: Jelenleg is a Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
foglalkozik a használtcikk piac áttelepítésének lehetőségével, jelenleg is folyamatban
van a terület keresése.
Császár László polgármester: A helyszínre vonatkozóan konkrét javaslatok még nem
hangzottak el.
Lévai József képviselő: A Képviselő-testület foglalkozik majd vele?
Császár László polgármester: Természetesen igen. A pályázat augusztus 31-ig kerül
benyújtásra, semmi akadálya, hogy december 31-ig működjön.
Buzás Lajos képviselő: Családanyák keresték fel, hogy a városban több feljáró is
van, ahol az iker babakocsikat nem lehet feltolni, mert nem férnek el. Ilyen hely
például a Casco háznál lévő feljáró. Jó lenne megoldást találni erre a problémára.
Császár László polgármester: Nemrég a Rendezvénycsarnokban került
megrendezésre a VIII. babatalálkozó, ahol kettes és hármas ikrekkel is lehetett
találkozni. Örül, hogy ilyen jellegű problémákkal is lehet szembesülni. Több esetben
azonban a járda szélessége sem biztosítja a szélesebb feljáró kialakítását. A város
forgalmasabb részein, ahol lehet, megoldják ezt a problémát. Az elmúlt időszakban,
ahol útfelújítások voltak, biztosították a babakocsi feljárást. A városközpontban
pedig teljesen megoldott.
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Lévai József képviselő: Véleménye szerint a Kossuth Lajos utca katasztrofális
állapotban van, kirajzolódnak a közművek, az úttest keresztben és hosszában is
repedezik. Nem sikerült olyan megoldást találni, amely az aknafedlapok fizikai
stabilitását biztosítaná. Jelentős részükhöz évente hozzá kell nyúlni. Ezek a munkák
garanciális jellegűek vagy tudomásul kell venni, hogy így marad?
Császár László polgármester: Vannak köztük garanciális munkák, de vannak,
amiket régebben végeztek és nem garanciális jellegűek. Biztosan létezik erre
műszaki megoldás, hogy ezeket a munkákat normálisan el lehessen végezni, ezeket a
problémákat meg lehetne oldani. Sajnos ez nemcsak Tapolcán jelent gondot, hanem a
többi településen is. A Kossuth Lajos utca aszfaltozása előtt kérték a DRV Rt-t, hogy
cseréljék ki a gerincvezetéket. Ez meg is történt, pont emiatt lehet, hogy ezeknek a
bekötések helyén a tömörítés nem úgy sikerült ahogy kellett, így talán csőtörés nem
történik alatta. Véleménye szerint nem ez a legrosszabb állapotú út a városban, csak
az a szomorú, hogy több mint 20 millió Ft-ot kifizettek a munkákért és négy év után
ilyen problémák jelentkeznek.
Lévai József képviselő: Van olyan technikai megoldás, amely megakadályozza az út
további romlását? Lehet, hogy korlátózni kellene az autóbuszok és tehergépkocsik
közlekedését ezen az útvonalon.
Császár László polgármester: Tájékozódnak, mit lehet tenni ebben az esetben. Lehet,
hogy a következő aszfaltozással lehet a problémát megoldani. Nem biztos, hogy
teljesen megnyugtató megoldást találnak.
Dr. Zsiray Ferenc Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke: Az előző évekhez
hasonlóan ebben az évben is beindult a Virágos Tapolcáért Mozgalom. Technikai
változtatást szeretne a közvélemény tudomására hozni, még több embert érdekelté
tenni a város szépítésében. Megköszöni a Képviselő-testület segítő szándékát. Ha
bárki a szomszédságában szép udvart, kertet, előkertet, balkont lát, a tulajdonos
engedélyét kérve maga is leadhatja jelentkezését, amit a Könyvtárban vagy Fő téri
könyvesboltban tehet meg. Nagyon sokan nem pályáznak, pedig nagyon szép kerttel
rendelkeznek. Az egyesület a négy társszervvel együtt helyszíni bejárás és fotó
dokumentáció alapján dönti el a rangsort, aminek eredményhirdetésére az augusztus
20. környékén megrendezendő pörköltfőző versenyen kerül sor.
Császár László polgármester: Tegnapi nap folyamán a Veszprém Megyei Közgyűlés
is tárgyalta a Tapolcai Mentőállomás ügyét. Jóváhagyta azt a hármas szerződéstervezetet, amely azt tartalmazza, hogy az Országos Mentőszolgálat, a Megyei
Önkormányzat és a Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás keretében
valósulna meg egy új mentőállomás építése. A Veszprém Megyei Önkormányzat 30
millió Ft-tal támogatja a beruházást. A megállapodás létrejöttével a közbeszerzés
megindulhat és ebben az évben megvalósulhatna a mentőállomás, ami a térség javát
szolgálná.
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100 éves az észak-balatoni vasút, ennek keretében június 27-én gőzvontatású
nosztalgiavonat indul korabeli kocsikkal Budapestről Tapolcára és vissza. Több
helyen megáll, a legjelentősebb állomásokon a helyiek ünnepséggel fogadják az
érkező utasokat. E rendezvény létrejöttét Tapolca város is támogatta, itt is lesz
megemlékezés tábla avatással, szerény fogadással. Ez úton szeretne átadni egy jegyet
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Badacsonytomajtól Tapolcáig vezetni ezt a nosztalgiavonatot. Azokat a képviselőket,
akik ezen a rendezvényen részt kívánnak venni, szeretettel várják. Az Önkormányzat
több jegyet is vásárolt, aki kapott belőle és korabeli egyenruhával rendelkezik, kéri,
hogy abban megjelenve emelje a rendezvény színvonalát.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 10.37 órakor bezárja.
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