TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/50-47/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember
11-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
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
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,
Hársfalvi
József
Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető, Ihász József
Építéshatósági Csoportvezető, Dr. Rozgonyi Viktória Hatósági
Csoportvezető, Dénes Emil Adócsoport vezetője, Fülöp Jánosné
Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Kertész Márton informatikus,
Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Molnár Attila Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Bartha Józsefné Tapolca Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Dr. Varga István
Egészségügyi és Szociális Alapellátási Intézet igazgatója, Lájerné
Tóth Éva Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Nagy
Eörsné Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Bajner
Imre Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Orbán Tibor Tapolca
Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, Páhyné Hegedűs Katalin, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai.
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Sebők János nyugállományú
vezérőrnagyot augusztus 20-án a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztjével
tüntették ki. A város vezetése nevében gratulál a kitüntetéséhez, továbbá ahhoz is,
hogy ebben az évben ünnepli 80. születésnapját. Sajnos egyéb elfoglaltsága miatt nem
tud jelen lenni a Képviselő-testület ülésen.
Napirend előtti pontként a polgármester, az alpolgármesterek tárgyalásairól,
valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban
kinek van kérdése, észrevétele?
Buzás Gyula képviselő: A Polgármester Úr folytatott tárgyalást a Somló Volán
képviselőivel a Közlekedésfejlesztési Koncepciójával kapcsolatban.
Sólyom Károly alpolgármester úr a városi fűtésmegoldási lehetőségekről folytatott
tárgyalást, továbbá a tapolcai laktanyák befektetésével kapcsolatban. Kéri, hogy
adjon tájékoztatást.
A lejárt határidejű határozatoknál a játszóterek bekerítésével kapcsolatosan hogyan
állnak a munkák? Szeptemberben be fogják fejezni a munkák egy részét?
Császár László polgármester: Tárgyalást folytattak a Volán és a MÁV képviselőivel.
Elkészült a város közlekedési koncepciója. A Képviselő-testület döntött az autóbuszpályaudvar vasútállomásra történő áthelyezéséről. A tárgyalások folyamatban
vannak, a Volán és a MÁV képviselője pozitív hozzáállása tapasztalható. Az ingatlan
cserékkel a Nemzeti Vagyon Kezelő Zrt-hez kell fordulni, ha ezek az egyeztetések
lezárulnak, a pályázat előkészítése megkezdődhet. A jövő év elejéig kell a pályázatot
beadni, az ősz folyamán sikerrel meg lehet valósítani.
Sólyom Károly alpolgármester: A tavasz folyamán megismerhettek egy új fűtési
megoldást. Felhatalmazást kaptak a további tárgyalások lefolytatására, amik azonban
erre az idényre negatívan zárultak. Azokat az elképzeléseket, amelyekkel előállt a
másik fél, az önkormányzat nem tudta támogatni, mert nem volt megfelelő az
előkészítettsége. Az ügyet lezártnak, a tárgyalásokat befejezettnek tekintik.
A laktanyákkal kapcsolatban korábban megkereste egy lengyel befektető csoport,
akik jóga központot szeretnének létrehozni indiai háttérrel. Szándékuk komolynak
látszik, a kislőtér területe tetszik nekik, csendes helyre van szükségük. A hónap
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elejére tervezett tárgyalás azonban nem jött létre a befektetőknél bekövetkezett
haláleset miatt. Szeptember második felére ígérnek írásos anyagot a Képviselőtestület elé terjeszteni.
Dr. Imre László jegyző: A játszótéri kerítések építési munkái a főépítész bevonásával
történnek. Nemcsak fakerítés, hanem élő sövényes megoldás is lehet. Több
szerződést kell kötni, többfajta megvalósulás is lesz. A sövényeket ősszel kell ültetni.
Az Alsó-tó partjára építendő kerítés elkészítésére a kivitelező kiválasztásra került, a
szerződés előkészítés alatt áll. A fakerítés szeptember hónapban elkészül, az élő
sövény ültetése pedig november elején lesz aktuális. Technikai okai vannak, hogy
nem készül el szeptemberben.
Lévai József képviselő: Áprilisban közös képviselő-testületi ülést tartottak
Lesencetomaj Község Önkormányzatával, ahol döntöttek arról, hogy a polgármester
a laktanya területének értékesítésére kidolgozott pályázati felhívást 90 napon belül
tegye közzé. Ezzel kapcsolatosan még mit kell tenni?
A közlekedési koncepcióról, az abban foglalt intézkedések bevezetéséről a
későbbiekben még tárgyal a Képviselő-testület?
Császár László polgármester: A közlekedési koncepcióról természetesen még tárgyal
a Képviselő-testület. A Deák Ferenc utca lezárását egyik fél sem tartotta
elfogadhatónak, csak az egyirányúsítást fogadnák el. Mielőtt azonban ez döntésre
kerül, a Képviselő-testületnek állást kell foglalnia. Meglátják, milyen reakciók
lesznek a változtatásokra. A megvalósítást szakemberek is véleményezni fogják,
talán a jövő év nyarára alakul ki. Lesznek a városban különböző események, azok
lebonyolításának idejére bevezetnék az új forgalmi rendet, kipróbálnák, hogyan
működik. A végleges megvalósítás előtt azonban mindenképpen a Képviselő-testület
elé kerül.
A laktanya területével kapcsolatosan július 23-án lejárt a 90 napos határidő. Azzal a
döntéssel a továbbiakban nem kell tenni semmit. Többször tárgyalt a befektetőkkel,
továbbra is fenntartják szándékukat, remélik, hogy a pénzükhöz hozzá tudnak jutni.
A Képviselő-testület legközelebb akkor foglalkozik ezzel az ügyel, ha olyan jellegű
anyag kerül előterjesztésre, amivel érdemben lehet foglalkozni. A kútfúrással
kapcsolatban a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges tervek
elkészítésére a cég kiválasztásra került.
Lévai József képviselő: A Velencei-tó partjára tervezett Sukoró beruházásnak
körülbelül akkora a terület igénye, amekkorát Tapolca biztosítani tudna. Nem lenne
célszerű felvenni a kapcsolatot a beruházóval, megismerkedni a beruházás
tartalmával?
Császár László polgármester: Két pályázat kiírásra került, ami nem kis pénzébe
került az önkormányzatnak. Ha az érdeklődés olyan szintű lesz, amelyből kellő
komolyság tapasztalható, a képviselő-testületeket összehívják, és megfogalmazzák a
feltételrendszert, ami a két kiíráshoz képest változni fog. A laktanya területéből
szeretnének néhány kisebb területet megtartani tartalék épületnek, erre vonatkozóan
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az előkészítés folyamatban van. A kiírást mindennek figyelembevételével, az aktuális
igényeknek megfelelően fogják megtenni. Ezekkel a feltételekkel nehéz befektetőt
találni. Nem biztos, hogy hatalmas pénzeket kell kérni.
Lévai József képviselő: Nem kellene az önkormányzatnak ezt a befektetőcsoportot
megkeresni?
Császár László polgármester: A laktanya értékesítése kétszer is meghirdetésre
került, több újságban is megjelent. Ha valakinek komoly befektetési szándéka van,
megtalálja az önkormányzatot. A megkeresés elől nem zárkózik el, de ebben a nehéz
gazdasági helyzetben nehéz ekkora területre befektetőt találni.
Bozsoki Lajos képviselő: A laktanya területén végzendő kútfúró munkákra a
kivitelező vagy a tervező került kiválasztásra?
Császár László polgármester: A tervezési és engedélyezési dokumentációk
elkészítésére került kiválasztásra a tervező.
Bozsoki Lajos képviselő: Ki készíti el ezeket a dokumentációkat?
Császár László polgármester: Az ÖKÖ-HÍD Kft. végzi el ezeket a feladatokat.
Több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester a határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
169/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Császár László polgármester: Megállapítja, hogy 1 képviselő igazolt távolléte mellett
16 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják, javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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170/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén az alábbi napirendi pontokat
tárgyalja:
1.

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

2.

Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének
első
féléves
végrehajtásáról szóló beszámolója
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.

Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Császár László polgármester

5.

Együttműködési
megállapodás
a
Polgármesteri Hivatal és az önállóan
működő intézmények között
Előterjesztő: Császár László polgármester

6.

Tapolca,
Keleti
városrészi
elnevezésének előkészítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7.

Tulajdonosi hozzájárulás a badacsonylábdihegyi tábor fejlesztéséhez
Előterjesztő: Császár László polgármester

8.

A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok
Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozásról szóló beszámoló (SZÓBELI
ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Lévai József képviselő
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utcák

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.)

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

Császár László polgármester: Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság támogatja a határozati javaslatban foglaltakat.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ez
előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: Az előterjesztés 4. oldalán található, hogy nem valósul meg
2009. évben a Csobánc Művelődési Ház nyílászárók cseréje, helyette a Művelődési
Ház udvarán a szabadidő kellemes eltöltését szolgáló építmények kerültek
megépítésre. Mekkora összegben és milyen tartalommal valósult meg? A nyílászárók
cseréjére nincsen szükség?
Dr. Imre László jegyző: A diszeli Művelődési Háznál kemence és fedett részek
elkészítésére került sor. A városrészben megrendezendő szabadidős programokat
lehet a fedett részben megtartani. Korábban egyik civil szervezettel kemencét
avattak, de annak működtetésével nem tudtak megegyezni. Ezért került sor a diszeli
városrészben kemence és környezetének kialakítására, költségvetési fedezet
elfogadására. A kivitelezések során új problémák merültek fel, a kemence és gang
rész összekötése történt meg. A fedett, szabadtéri rész megnövelésére került sor. A
szomszédos területtől egy zöld sáv választotta el az önkormányzati területet, ott
kerítés került megépítésre. Ezért volt célszerű átcsoportosítani a költségvetésben a
pénzeszközt. Nem azt jelenti, hogy a nyílászárók cseréjére nincsen szükség, hanem
az a cél, hogy a leghatékonyabban kerüljön elköltésre az összeg. A nyílászárókat a
későbbiekben célszerű lesz cserélni.
Császár László polgármester: Kérdezi képviselő társait, kíván-e valaki a napirendi
ponthoz hozzászólni?
Hozzászólás nem hangzik el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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16/2009. (IX.14.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca város 2009. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2009. (II.16.) Kt. rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 16/2009.
(IX.14.) Kt. rendeletei közé iktatja.
2.)

Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének első féléves
végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztés 3.
oldalán az idegenforgalmi adó 2009. évi fennálló összes hátralékánál elírás történt, a
táblázatban 329.886 eFt szerepel, a tényleges érték viszont 329.886 Ft.
Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ez
előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: Pozitív észrevételt tesz, miszerint a város költségvetése
stabil, időarányosan teljesült, ez a jó tervezésnek és fegyelmezett végrehajtásnak
köszönhető.
Császár László polgármester: Köszöni a megállapítást. Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Raposka Település Önkormányzata az ő rá vonatkozó tételeket
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
171/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Tapolca
város
2009.
évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló rendelet első féléves
végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.
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3.)

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 bizottsági
elnököket, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
támogatja.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: Amikor az Ipar utca nyomvonala kitűzésre került, azt
tapasztalta, hogy az út tervezett nyomvonala néhány ingatlan kerítéséhez került
kitűzésre. A bizottsági ülésen is felvetette ezt a problémát, amire választ is kapott.
Ezt a választ elfogadja, ha igaz. Nem tartja gondnak, ha hibáztak, de akkor korrekt
tájékoztatást lehetne adni az üggyel kapcsolatban. Azóta történt ez ügyben változás?
Császár László polgármester: Igen történt, másnap a kollégák felvették a kapcsolatot
Kolontáry Gyulával, mindent megbeszéltek ezzel kapcsolatban. Kolontáry úr tudott
az ügyről, a megállapodások írásban nem kerültek rögzítésre, évek óta folyamatos
kapcsolatban állnak. A beruházás megkezdése előtt a kivitelező feladata lett volna
felvenni a kapcsolatot, ezt az önkormányzat megtette. Minden normális mederben
zajlik. Több észrevétel nem hangzik el, a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
17/2009. (IX.14.) 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 17/2009. (IX.14.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
172/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca 1954/19 helyrajzi számú út
megnevezésű ingatlanból leválasztott 15 m2
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térmértékű területet Bódis Balázs 8300 Tapolca,
Május 1. u. 4/C II/13. szám alatti lakos részére,
Bódis Balázs tulajdonát képező 1967/5 hrsz-ú
ingatlanból útépítés céljára igénybe vett 15 m2
terület
ellenértékeként
csere
jogcímén
térítésmentesen átadja.
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: polgármester

4.)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságaik álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja a 3 millió Ft keretösszegű
kötelezettségvállalással.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ez
előterjesztésben foglaltakat 3 millió Ft keretösszegű kötelezettségvállalással
elfogadásra javasolja.
Császár László polgármester: Kérdezi képviselő társait, kíván-e valaki az
előterjesztéshez kérdést feltenni, hozzászólni?
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
173/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. évre csatlakozik a Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
174/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. évi költségvetése terhére
3.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötelezettséget
vállal a pályázatok fedezetére.
Határidő: 2010. évi költségvetés elkészítésének
Határideje
Felelős: polgármester

5.)

Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az önállóan
működő intézmények között
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ezt az előterjesztést is megtárgyalta Raposka Település
Önkormányzata és támogatja a megállapodást.
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
javaslatát.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja
az előterjesztésben foglaltakat.
Császár László polgármester: A napirendi ponthoz nem hangzik el kérdés,
észrevétel, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
175/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
illetve a Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános
Iskola, Szociális és egészségügyi Alapellátási
Intézet és a Wass Albert Könyvtár és Múzeum,
mint
önállóan
működő
költségvetési
intézmények között a gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről
szóló
együttműködési
megállapodást
az
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
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Ezzel egyidejűleg dönt arról, hogy a korábban
megkötött megállapodások hatályukat vesztik.
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: polgármester, jegyző

6.)

Tapolca, Keleti városrészi utcák elnevezésének előkészítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után kéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésben foglaltakat
támogatja.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztésben foglaltakat támogatja.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztésben foglaltakat elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: Ügyrendi javaslatot tesz, miszerint a két határozati javaslatot
válasszák ketté, az új utcák elnevezéséről és a meglévők átnevezéséről külön
tárgyaljanak.
Császár László polgármester: Lévai József képviselő ügyrendi javaslatát a Képviselőtestületnek szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
176/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon képviselői indítványt, amely a
Tapolca, Keleti városrészi utcák elnevezésének
előkészítése
című
előterjesztés
határozati
javaslataiban foglalt témák külön tárgyalására
vonatkozik, elfogadja.
Új utcák elnevezése
Lévai József képviselő: Véleménye szerint – választási munkák ide vagy oda – az
előkészítési munkákat előbb el lehetett volna kezdeni, így már túl lennének ezen a
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döntésen. Azért lenne indokolt a jövőben erre figyelni, mert személyi érdekek is
fűződnek ide. Bizottsági ülésen is tett javaslatot, hogy célszerű lenne helyi
rendeletben az utcák és házszámok jelölését szabályozni. Mindezt kiegészítő
határozati javaslatba lehetne foglalni.
Ha már névadásról van szó, pontosan kell tudni melyik utcákat tekintik utcának és
mely utcának kívánnak nevet adni. Beszéljenek útszakaszról, véleménye szerint
néhányat össze lehetne vonni. A 2 számmal jelzett útszakaszra ingatlan nem néz,
szervízútnak tekinthető, névadás szempontjából nem is érdekes. Ugyanilyen a 12 és 9
jelzésű út is. Ezt kellene lehatárolni.
El tudja fogadni a civil szervezetek által megfogalmazottakat, hogy ezen a
lakóterületen írókról, költőkről nevezzenek el utcákat. Klasszikusan Barackos a
terület neve, erről egy utcát el lehetne nevezni, javasolja például a 3-as jelzésű
útszakaszt.
Császár László polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy ez az ügy még az előkészítő
szakaszban van. A módosító indítvánnyal egyetért, azt a II. határozati javaslathoz
csatolva lenne célszerű elfogadni. A rendelet-tervezet elkészítése 2009. december 31ig valósulna meg.
Dr. Imre László jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy a közterület elnevezésére
vonatkozóan magasabb szintű jogszabályok pontosan meghatározzák, hogy milyen
feladatokat kell végrehajtani, ki gyakorolja a hatásköröket, milyen körülményeket,
szabályokat kell szem előtt tartani. Mindezektől a Képviselő-testület helyi
rendeletében eltérni nem tud. Egyedileg kell, a sajátosságokat figyelembe véve, az ott
élők véleményének megkérdezésével kell a Képviselő-testületnek az utcanevet
megadni. A helyi rendelet nagyon tág keretekben tudja szabályozni. Ha a Képviselőtestület úgy dönt, a rendelet-tervezetet elő lehet készíteni. A közterületeken
elhelyezendő emléktáblák és emlék fák ültetésének szabályait is meg lehetne
határozni.
Az előterjesztésben található térképmásolat a maximálisan kiosztható lehetséges
utcaneveket tartalmazza. Kevesebb lehet, de több nem. Ez egy felajánlás, ehhez
keresünk nevet. A Képviselő-testület határozza majd meg, hogy a beérkezet
lakossági vélemények alapján hány utcát alakít ki és hogyan nevezi el.
Sólyom Károly alpolgármester: El lehetne gondolkodni azon, hogy az elkészítendő
rendelet-tervezet tartalmazná egy emlékpark létrehozását, amelyben tapolcai híres
emberek részére lehetne emléket állítani a civil szervezetek ajánlásával.
Az elnevezendő utca lehet kevesebb a tervezettnél, de minden közterületnek – még
ha nincs is mellette számozott ház – nevet kell adni.
Császár László polgármester: Az előterjesztés elfogadva a mellékleteket, felkerül a
honlapra. A lakosságot kéri, hogy véleményével, észrevételével támogassa a munkát.
Ha összejönnek a vélemények, akkor is ráérnek eldönteni, hogy hány utcát
nevezzenek el, a nevekről pedig a következő képviselő-testületi ülésen fognak
dönteni.
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Lévai József képviselő: Amit felvetett, az módszertani kérdés. Azért teszik meg,
hogy az ott lakók jobban kötődjenek az utcákhoz. Először le kell határolni a
közterületet, majd azután kell nevet adni. A civil szervezetek által adott javaslatok
közül két-három nevet fel kínálhatnának a lakosságnak, mit szeretnének saját utcájuk
nevéül.
Császár László polgármester: Ez a javaslat koncepció mentén került összeállításra.
Ha abból adnak három nevet egy utcára, egy kiválasztása után a másik kettőről nem
lehet másik utcát elnevezni, elveszik a többitől. Szabad a pálya, a civil szervezetekkel
és a lakossággal együtt lehet bölcs döntést hozni. Van olyan tulajdonos is, aki
befektetésnek vette meg az ingatlant, valószínű, hogy nem érdekli, mi lesz az utca
neve.
Hársfalvi József irodavezető: Ha végignézik a térképet, az derül ki, hogy van egy
hosszú kelet-nyugati utca, a Radnóti utca és van egy észak-déli utca, amit 6-os
számmal jeleztek. Ezt az utcát keresztezi egy 5 és 7 számú utca, ennek esetleg
adhatnának egy nevet, de a többi utca mind önálló, indokolt, hogy külön nevezzék el
azokat. A pontos beazonosítás érdekében szükség van ennyi utcanévre.
Császár László polgármester: Mindennek eldöntésére nem a mai képviselő-testületi
ülésen kerül sor.
Bozsoki Lajos képviselő: Tapolca városban intézményt neveztek el Tamási Áronról
és Wass Albertről. Véleménye szerint ezeket a neveket tekintsék foglaltnak, ne
nevezzenek el róluk utcát.
Császár László polgármester: A beérkezett javaslatok ismeretében bölcsebbek
lesznek. Adott egy keret, amit lehet más nevekkel bővíteni. Minden szervezet
bevonásra kerül, akik javaslatot tudnak tenni az utcák elnevezésére. Fontos ebben a
munkában a társadalom támogatottsága .
E témakörhöz több hozzászólás nem hangzik el, a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
177/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a határozat mellékletében felsorolt
neveket javasolja Tapolca város „Barackos
városrészében” elnevezendő utcák nevéül, mely
javaslathoz várja az érintett lakosság véleményét,
a beérkezett javaslatokat megismerve a
Képviselő-testület 2009. november 30-ig dönt a
közterületek elnevezéséről.
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Felhatalmazza Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a
határozat
mellékletében
felsorolt
javasolt
utcaneveket hirdetményben közzétegye.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: jegyző
Régi utcák átnevezése
Lévai József képviselő: Módosító indítványa ehhez a határozati javaslathoz került.
Nem indokolt, hogy csak egy bekezdés foglalkozik ezzel a témával. Véleménye
szerint elbagatelizálásról van szó. Természetes, hogy felmerült az az igény, hogy egy
adott személyről nevezzenek el utcát, - mert még közterület nem viseli a nevét - és
keresni kell egy utcát, amit el lehet róla nevezni. Napirendre tűzik a névváltozást.
Az ott élő lakosok hozzájárulása nélkül azonban ez nem lehet. Jelen esetben
csoportos névváltozási igény merül fel, az anyagból azonban nem derül ki, hogy
pontosan ki részéről fogalmazódott meg. Úgy tudja elképzelni, hogy bizonyos
személyről nevezzék el a kiválasztott utcát. Az előterjesztésben azonban nem
szerepel ilyen, e mögött nem lát javaslatot.
Az a szerencsés helyzet, hogy a magyar történelem is büszkélkedhet számtalan
kiválósággal, aki megérdemli, hogy közterületet nevezzenek el róla, ahhoz képest a
lehetőségek elég szűkösek. Azt mérlegelni, hogy a honfitársak anno mit tettek a
hazáért, csak nagy felelőséggel lehet. Dr. Csonka László képviselőtársa jelezte, hogy
hozzanak létre egy történelemben jártas bizottságot – amely a felelősséget magára
vállalva - határozná meg az adott személy történelemben elfoglalt helyét.
Nem tudja elfogadni, hogy az összes szociáldemokrata személyiségről elnevezett
utcát módosítsák Az összes olyan embert, aki antifasiszta mozgalomban résztvett,
életét áldozta, azt együttesen kitöröljék Tapolca város emlékezetéből. Sajnos erről
van szó. Kiss János altábornagy, a nyilas hatalom átvétele után a Fegyveres
Ellenállási Mozgalom vezetői posztját vette át úgy, hogy székely ember volt, az
akkori uralkodói körhöz tartozott. Honvédelmi miniszternek akarták kinevezni, és
ilyen társadalmi helyzetben azt mondta, hogy ebben a helyzetben neki máshol van a
helye. Akkoriban nem volt egyszerű környezet. Manapság senkinek nem kell az
életét feláldoznia semmiért. Akkor ezt meg kellett tenni, és ez az embert megtette.
Amikor a Képviselő-testület döntést hoz, érezzék, hogy e mögött sokkal több van,
mint az, hogy igennel, nemmel vagy tartózkodással szavaznak.
Sólyom Károly alpolgármester: Lévai képviselő úr ellentmond önmagának, épp az
előbb mondott értékítéletet, amikor azt említette, hogy a szociáldemokrata
személyiségekről elnevezett utcaneveket ne töröljék. Ő is felvállalta az értékítéletet
azzal, hogy szeretné, hogy töröljék ezeket a neveket. Nincs szükség a bizottság
létrehozására, végig kell nézni névsort. Kiss János altábornagy esetében igaza van
Lévai képviselő úrnak. Egyébként Jegyző úrtól kért tájékoztatást arra vonatkozóan,
hogy a Kiss János utca az altábornagyról került elnevezésre, vagy más személyről.
Erre még nem kapott választ, az anyag nem olyan sürgős, hogy adott esetben ne
tudják rendezni. A felsorolt nevek megváltoztatása nem a szociáldemokrata múltjuk
14

miatt történne, hanem elsősorban az 1956-os eseményekhez és az 1918-as vörös
terrorhoz kapcsolódnak, ahol Szamuely sapkát viseltek és járták az országot.
Ki tudja mondani a saját értékítéletét, ehhez nem kellett a rendszerváltás, 30 éve is
tudta, milyen emberek voltak az említett személyek. Mindenképpen foglalkozni kell
ezzel a témával, még ha sért is bizonyos érdekeket. Decemberben azonban
országgyűlési választás kerül kiírásra, ismét nem lehet foglalkozni ezzel a témával. A
rendszerváltáskor sor került Tapolca városban utcák átnevezésére. Arra, hogy annak
idején ezek az utcák miért maradtak ki, nem kapott választ. Figyelembe kell venni,
hogy ki, milyen tetteket követett el annak idején. Mindezzel azonban nem kívánt
politikai vitát kezdeményezni.
Prestis Ferenc képviselő: Pedig sikerült.
Sólyom Károly alpolgármester: Nem az ő indítványa volt, hogy a határozati
javaslatban foglaltakat a Képviselő-testület külön tárgyalja. Pontosan ez volt Lévai
képviselő úr célja, hogy hergelje a társaságot. Tájékoztatta a megjelenteket
véleményéről.
Dr. Csonka László képviselő: Részt vett azon a képviselő-testületi ülésen, amikor az
első névváltoztatásról döntöttek. Egész más nevek voltak akkor napirenden. Ez a
mostani névsor egyenként ítélhető meg. Mónus Illést már akkor levetette a listáról,
beolvasta az élettörténetét. Ezek a nevek ún. szűrőn mentek keresztül, egyenként kell
őket átvizsgálni. Egyetért a bizottság létrehozásával.
Császár László polgármester: Függetlenül attól, hogy ki milyen javaslatot tesz, a
Képviselő-testület felelősségét nem lehet átruházni. A legnagyobb körültekintéssel
fognak eljárni. Mindenkinek megvan a saját véleménye, mindenki máshogyan látja.
Amikor ez a híres emberek teljes életútját is tartalmazó anyag elkészül, a civil
szervezetek véleményének és szakvélemények birtokában hozza meg a Képviselőtestület döntését. Nem kívánja a politikai vitát ragozni.
Lévai József képviselő: Soha nem fordult elő, hogy azért szólt hozzá a napirendhez,
hogy ezzel képviselő társait hergelje. Lehet köztük világnézeti különbség is.
Császár László polgármester: Kérdezi képviselő társait, kíván-e valaki az
előterjesztéshez hozzászólni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
178/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy Kulich Gyula
utca, Somogyi Béla utca, Zalka Máté utca, Kiss
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János utca, Kunfy Zsigmond utca, Mező Imre
utca, Sallai Imre utca, Engels Frigyes utca, Mónus
Illés utca, Ságvári Endre utca, Rózsa Ferenc utca
és köz, Landler Jenő utca átnevezésével
kapcsolatban előkészítő munkát folytassa le, és
2009. december 31-ig arról a Képviselő-testületet
tájékoztassa.
Egyúttal szükségesnek tartja a közterületek
elnevezésére, és azok jelölésére, valamint a
házszámozás rendjéről, emléktáblák és fák
közterületen történő elhelyezéséről szóló helyi
rendelet megalkotását. Ezen előkészítő munka
elvégzésére felkéri Tapolca Város Jegyzőjét.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
7.)

Tulajdonosi hozzájárulás a badacsonylábdi-hegyi tábor fejlesztéséhez
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága javaslatát.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatban foglaltakat elfogadásra javasolja.
Császár László polgármester: Felteszi a kérdést, kíván-e valaki a napirendi ponthoz
kérdést feltenni vagy hozzászólni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
179/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az MZ/X Kft. (8284 Badacsonylábdi,
Római u. 119. , képviselő Mezőssy Zoltán
ügyvezető igazgató) által a KDOP-2007-2.1.2,
„Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások
infrastrukturális
és
minőségi
fejlesztése”
konstrukció keretében benyújtott „Minőségi
turizmus
minden
korosztálynak
Badacsonylábdiban”
című
pályázat
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eredménytelensége okán a 2008. február 15-én
hozott 44/2008. (II.15.) Kt., 45/2008. (II.15.) Kt. és
46/2008. (II.15.) Kt. határozatait visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
180/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete az önkormányzati vagyon
gyarapodása,
a
térség
turisztikai
fogadóképességének
javítása
érdekében
támogatja a Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlant bérlő MZ/X
Kft. (8284 Badacsonylábdi, Római u. 119.,
képviselő Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató)
KDOP-2009.2.1.2, „Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és minőségi
fejlesztése”
konstrukció
keretei
között
benyújtandó, „Minőségi turizmus minden
korosztálynak
Badacsonylábdiban”
című
pályázatát.
A
beruházás
vállalkozó
által
történő
megvalósításhoz tulajdonosi hozzájárulását adja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri Tapolca Város Polgármesterét és
Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
181/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
egyetért
azzal,
hogy
a
Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú, önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérletére az MZ/X Kft-vel
(8284 Badacsonylábdi, Római u. 119., képviseli
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Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) fennálló
2013. november 30-án lejáró bérleti szerződés
2016. november 30-ig meghosszabbításra kerüljön
a bérlő által készítendő, a KDOP-2009-2.1.2,
„Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások
infrastrukturális
és
minőségi
fejlesztése”
konstrukció keretei között, „Minőségi turizmus
minden korosztálynak Badacsonylábdiban” című
pályázat benyújthatósága érdekében.
A szerződés módosításában rögzíteni szükséges,
hogy eredménytelen pályázat esetén a jelenleg
hatályos bérleti időtartam marad érvényben.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét a bérleti szerződés módosításának
aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
182/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú ingatlanon, a bérlő MZ/X Kft (8284
Badacsonylábdi, Római u. 119., képviseli
Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) által a
KDOP-2009-2.1.2, „Szálláshelyek és a turisztikai
termékkínálat
értékét
növelő
egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és minőségi
fejlesztése”
konstrukció
keretei
között
benyújtandó „Minőségi turizmus minden
korosztálynak
Badacsonylábdiban”
című
pályázatának sikere és eredményessége esetén a
fennálló
bérleti
szerződést
a
hasonló
szolgáltatású, adottságú kereskedelmi szálláshely
ingatlanok akkori állapot szerinti bérleti díjai, a
vállalkozói beruházás értéke, megtérülési ideje
figyelembe
vételével,
külön
döntéssel,
bérbeszámítással módosítja.
Ennek vélelmezhető időtartama legfeljebb 8 év.
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Tapolca Város Önkormányzata a beruházás
esetleges saját erős megvalósítása során sem
zárkózik el attól, hogy a hatályos bérleti
szerződés feltételrendszerét felülvizsgálja.
A vállalkozás működőképessége, bevételi
tervezhetősége végett ezeket opciós szerződésben
rögzíteni szükséges.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri Tapolca Város Polgármesterét és
Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
opciós szerződés aláírására.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
183/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlant bérlő MZ/X
Kft. (8284 Badacsonylábdi, Római u. 119.,
képviseli Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató)
által 2009. szeptember 1-jén, a bérleti szerződés
teljes időtartamára tett turisztikai, oktatási
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
felajánlást
köszönettel fogadja, a megállapodás megkötésére
felkéri Tapolca Város Polgármesterét.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete
felkéri
Tapolca
Város
Polgármesterét és Jegyzőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős:
polgármester
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8.)

A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozásról szóló beszámoló (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a Településfejlesztési és Városgazdálkodási
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
beszámolót elfogadásra javasolja.
Lévai József képviselő: Mindig nagy öröm, amikor egy képviselő beszámolhat egy jó
dologról. A Lieder az Európai Unió legsikeresebb uniós programja. Európa több
részén a vidék fejlődésével problémák vannak. A környezet állapota indokolta, hogy
segítséget nyújtsanak ezeknek a dolgoknak az előmozdítása érdekében. Az a kör,
amiről beszámol, a második Lieder kör. Lehet látni a fejlődést. Változtak a
szabályozások, egyre több pénzt biztosítottak a cél érdekében. A vidék fejlesztéséről
kevesebb szó esik. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program adja meg a keretet,
amelyben a pénz elkölthető. Több minisztériumi rendelet leszabályozta, hogy milyen
keretek között jönnek létre ezek a közösségek. A Képviselő-testület 2007-ben hozott
határozatot, amivel csatlakozási szándékát fejezte ki. Ez akkor fontos lépés volt.
Tapolcának anyagi haszna nem származik belőle, viszont nagy jelentősséggel bír.
Felelősséget érez azért, hogy a környező települések hogyan tudják gondjaikat
megoldani. Az ügy végére 2008-ra került sor. Előírás volt, hogy jogi személyiséggel
bírjon, egyesületet hoztak létre. Fontos, hogy az ott lakók, különböző társadalmi
csoportok résztvegyenek benne, társadalmi és civil szférának a döntéseknél
túlsúlyban kell lenniük. Az akciócsoport megalakulása során többször is tárgyalt
Ács Jánossal, közös interjúban adtak tájékoztatást. Azt a területi lefedettséget tudják
biztosítani, ahol az akciócsoport létrejön. Tapolca külterületeivel kapcsolódhat, az
akciócsoport Keszthely felé fordult. Keszthellyel sikerült 44 települést magában
foglaló területet létrehozni. Két különböző régióhoz tartozó területek hoztak létre
együttműködést. A Balaton északi partján helyezkednek el, az idegenforgalom, mint
fő terület összeköti őket. Helyi szinten fogalmazódnak meg azok a projektek, amiket
lepályáztatnak. A csoport rendelkezésére áll 1,4 milliárd forint, ami helyi
kezdeményezésre, helyi értékelés szerint kerül elköltésre. Tapolca város
költségvetéséhez viszonyítva, hogy mennyi fejlesztési eszköz áll rendelkezésükre,
elég elenyésző összeget kapni. A Lieder sajátossága, hogy alapvetően kis
forrásigényű projekteket tud támogatni. Látszik a folyamatos fejlődés. Az eddig nem
gyakorolható metódust kell gyakorolhatóvá tenni. Egyre több forrást lehet
hozzárendelni.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.
Császár László polgármester: Kérdezi, kinek van az előterjesztéshez kérdése,
hozzászólása.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a beszámolót szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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184/2009. (IX.11.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Zalai Dombhátoktól a Vulkánok
Völgyéig
LEADER
Akciócsoporthoz
való
csatlakozásról szóló beszámolót elfogadja.

VEGYES ÜGYEK
Császár László polgármester: A DRV Zrt kérésére tájékoztatja a lakosságot, hogy a
hatályos jogszabályok alapján a 2009. évi vízterhelési díj megállapításra került.
Tapolca szennyvíz tisztító telepét terhelő összeg 7.096.423 Ft, a tervezett szennyvíz
662.100 m3. A két érték hányadosa adja meg a 10,72 Ft + ÁFA/m3 összeget. A
tavalyihoz képest körülbelül 1 Ft-ot fog emelkedni ez az összeg.
Megadja a szót a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökének, Bartha Józsefnének.
Bartha Józsefné Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Tapolca Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata 2008-ban közhasznúak foglalkoztatására pályázatot
nyújtott be, amelyen 10 millió Ft támogatáshoz jutott. Tapolca Város Önkormányzata
2,5 millió Ft-tal járult még hozzá 10 közhasznú munkás 11 hónapig történő
foglalkoztatásához. A felvett dolgozók a foglalkoztatás előtt nem álltak
munkaviszonyban. Kétkezű munkával próbálják ezeket az embereket a munka
világával megismertetni. Nehéz dolgot vállalt fel a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat. Megköszöni az önkormányzat által nyújtott 2,5 millió Ft támogatást.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy október 31. napjával lejár a 11 hónapos
foglalkoztatás, az emberek többségének nincs meg az egy éves munkaviszonya, nem
kapnának munkanélküli támogatást. Kéri a Polgármester Urat, hogy azoknak a
dolgozóknak, akiknek nincs meg az egy éves munkaviszonya, egy havi munkabért és
járulékait biztosítani szíveskedjen. 2010. májusáig beindulna az Antiszegregáció
Program, ami 20 dolgozó foglalkoztatását tenné lehetővé. Szeretnék, ha ezek az
emberek nem esnének ki a munkából. Ezek a közhasznú munkások rendbe tették a
diszeli temetőt, a kerékpár utat, a déli városrészt, elvégezték a déli elkerülő út
melletti szegély nyírását.
Császár László polgármester: Az Elnök Asszony kérése a következő képviselőtestületi ülésre beterjesztésre kerül. Tapolca Város Önkormányzata eddig sem
zárkózott el az ilyen jellegű támogatásoktól.
Sólyom Károly alpolgármester: Akik részt vettek a Tapolcai Nyár, Ünnepi Napok és
Borhét rendezvényein, jóleső érzéssel tapasztalták, hogy sokrétű tömeget mozgattak
meg a programok. Köszönetét fejezi ki Rédli Károlynak, Bognár Ferencnek és
mindenkinek, aki a programok lebonyolításában részt vett. Reméli, hogy jövőre még
színvonalasabb rendezvényeket tudnak szervezni.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
önkormányzat
céltámogatásainak,
a
Városgazdálkodási
Kft
parkolási
tevékenységének és a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet gazdálkodásának
belső ellenőrzéséről szóló tájékoztatóját megtárgyalta és elfogadja.
Barbalics Antal képviselő: Érzelmi kérdésekben nehéz hideg fejjel véleményt
nyilvánítani. Az életben vannak pillanatok, amik különböznek a többitől. Különösen
az emlékezet pillanatai azok, amelyek mindenki számára mást jelentenek. A
Képviselő-testületet egy ilyen pillanatra szeretné felhívni, arra kér mindenkit, a
gondolataikban nézzenek rá, Ács János holnap lenne 55 éves.
Császár László polgármester: Köszöni, hogy a képviselő úr felhívta a figyelmet Ács
János néhai polgármester születésnapjára, ő az ülés végén szerette volna bejelenteni.
A vegyes ügyeket lezárja.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK
Dr. Csonka László képviselő: Érkezett bejelentés ingatlanok önkényes elfoglalására
vonatkozóan? A lakosság részéről érkezett a panasz, hogy idős ember intézetbe
kerülése után a lakásába beköltöztek.
Dr. Imre László jegyző: Egy konkrét esetről tud, mivel hatósági, egyedi ügy, de
személyes adatokat nem ismertethet. Több hatósági eljárás részben le is zárult, másik
része folyamatban van. A jegyző jogszabályi lehetőségei korlátozottak Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy több lakossági bejelentés érkezett, amire büntető
feljelentést tett, tehát van olyan része ennek a konkrét ügynek, ami bűncselekmény
alapos gyanúját veti fel, erre nem a jegyző a jogosult. A jogcím nélküli lakásfoglalás
és a bejelentés között a 60 nap eltelt, a jegyzőnek nincsen joga foglalkozni vele. A
bejelentő figyelmét felhívta, hogy a bíróság jogosult az ügyben intézkedni. Érkezett
birtokháborítás iránti kérelem, ez folyamatban van és vizsgálják. Az elmúlt években
már előfordult hasonló eset, a szükséges intézkedéseket, mint jegyző, akkor is
megtette. A kérdés alapvető megoldása a bíróság és a bírósági végrehajtó kezében
van. Nemcsak a polgárok terhére, hanem az önkormányzat terhére is elkövetnek
ilyen lakásfoglalásokat. Sajnos évek óta göngyölődnek ezek az ügyek. Van olyan eset,
amikor a bíróság jogerős döntése kimondja, hogy el kell hagyni az ingatlant. Bírósági
végrehajtó előtt van az ügy, a jegyzőnek nincs hatásköre intézkedni. Több esetben
megkeresték a bíróságot és a végrehajtót, hogy a jogszabályoknak szerezzenek
érvényt.
Bakos György képviselő: Szeptember 19-én kerül megrendezésre
városrészben a szüreti felvonulás, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Diszel

Szatmári Jánosné képviselő: A Dobó lakótelepi játszóterek szépen mutatnának élő
sövényes kerítéssel, de ez a macskák bejutását a homokozókba nem akadályozná
meg. Véleménye szerint biztosabb megoldás lenne szükséges.
A Viszló és Stadion utcában mikor kerül kihelyezésre a forgalomlassító?
A Viszló utca folytatásában a garázssoron állandó jelleggel megszűnik a közvilágítás.
Többször jelezte ezt a problémát az E.ON felé, de eddig semmi sem történt.
A bolt mellett lévő épület, ami utoljára kárpitos üzlet volt önkormányzati tulajdon?
Szükség lenne egy olyan helyiségre, ahol zöldség üzletet lehetne működtetni, amely
az őszi és téli időszakban is üzemel.
Benczik Zsolt irodavezető: Igen, az az üzlethelyiség önkormányzati tulajdonban
van.
Császár László polgármester: Az önkormányzati bérleményeket pályáztatás útján
lehet értékesíteni.
A játszóterekkel kapcsolatban olyan megoldás is lehetséges, hogy a sövény
ültetésekor csibehálót helyeznek ki a macskák ellen, de ez sem jelent tökéletes
megoldást.
Hársfalvi József képviselő: A forgalom lassítókkal kapcsolatosan az engedélyezi
eljárást meg kell kezdeni. Pontosabban a hétfői napon ad tájékoztatást.
Bozsoki Lajos képviselő: Elkészült a megye fenntartásában működő iskolák
kompetencia felmérése. Ez a felmérés érinti a Batsányi János Gimnáziumot, a Szász
Márton Általános és Szakiskolát, valamint a Széchenyi István Szakképző Iskolát.
Javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülésen az iskolák adjanak
tájékoztatást arról, mit állapított meg ez a felmérés, hiszen vannak benne jó és
kevésbé jó megállapítások.
A Fórum italboltnál és pizzériánál hangoskodást, nem megfelelő magatartást
tapasztalt. Tavalyi évben a sümegi jegyző az akkori bérlőnek korlátozta a
nyitvatartási időt. Időközben azonban a bérlő személyében változás következett be,
az új bérlő megkapta az üzemeltetési engedélyt. Tudomása szerint az új üzemeltetési
engedély kiadásánál a szomszédok véleményét ki kell kérni, ez azonban nem történt
meg. A két létesítmény újból üzemel ugyanolyan körülmények között. A
szomszédok éjszaka nem tudnak aludni. Ha jól értesült, akkor Császár László
polgármester egyik éjszaka személyesen is megtapasztalta az ottani körülményeket.
Valamit tenni kell, mert ez az állapot nem maradhat fenn.
Császár László polgármester: Egyik este végig sétált a Bem Apó utcán. Azt
tapasztalta, hogy az egység nyitva volt, amikor már zárva kellett volna lennie. Olyan
magyarázatot kapott, hogy még a takarítási munkálatok folytak. A vendéglátó
egység hajnalig lehetett nyitva. Ennyit tudott személyes tapasztalata alapján
megállapítani.
Dr. Imre László jegyző: Nyilvános képviselő-testületi ülés lévén a legutolsó határig
elment a Képviselő-testület, ami egyedi közigazgatási ügyben megtehető. Kéri
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képviselő társát, hogy mint képviselő az ügyben korlátok között tájékozódhat. A
Polgármesteri Hivatal a rendőrhatósággal együtt ellenőrzési ütemtervnek
megfelelően ellenőrzi Tapolca város vendéglátó egységeit. Emlékezteti képviselő
társát, hogy vannak olyan vendéglátó egység üzemeltetők, akik ezt zokon veszik. A
köz érdekében ezeket az ellenőrzéseket azonban továbbra is elvégzik. Minden
vendéglátó egység minden napi nyitva tartását folyamatosan ellenőrizni nem lehet.
A konkrét ügyről megvan a véleménye, de nem tud mit mondani róla.
Lévai József képviselő: Zárt ülésen szeretne valamit kérdezni.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 9.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző
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