TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/50-58/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 26án (csütörtök) 14.00 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
Bognár Ferenc
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, Tóth Mária oktatási referens, Dr.
Rozgonyi Viktória megbízott Hatósági Csoportvezető, Hársfalvi
József – Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető, Ihász József
– Építéshatósági Csoportvezető, Dénes Emil – Adócsoport
vezetője, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Kertész
Márton informatikus, Vasáros Nikoletta jegyzőkönyvvezető,

2
Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Szollár Gyula – Széchenyi István
Szakképző Iskola igazgató-helyettese, Bajner Imre Tapolcai
Általános Iskola igazgatója, Frang Lászlóné Tapolcai Óvoda
vezetője, Mészáros Jánosné – Bölcsőde vezetője, Dr. Varga István
– Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, Nagy
Eörsné – Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Dr.
Smura János – Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője, Hepp
Tamásné – Pedagógus Szakszervezet vezetője, Gebhardt Gyula –
Tapolcai Városgazdálkodási Kft. igazgatója, Tilky Péter – DRV
Zrt. képviseletében, Kárpáti Imre – Tapolcai Lakóközösségek
Egyesületének elnöke, Orbán Tibor Tapolca Város Épített és
Természeti Környezetéért Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke, Kárpáti Imre – Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének
elnöke, Kovács Melinda – Tapolcai Városi Televízió
főszerkesztője, Tapolcai Városi Televízió munkatársai
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 15 fővel
határozatképes. Napirend előtti pontként a polgármester, az alpolgármesterek
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Képviselő társait
kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója?
Lévai József képviselő: Milyen oka van annak, hogy a SPAR parkoló mellett
elhelyezett kettőskereszt felállítása tárgyában a Képviselő-testület nem ülésezett, és
nem fogadott el semmilyen határozatot? A korábbi gyakorlatuk az volt, hogy a
Képviselő-testület mérlegeli, és adja meg a hozzájárulást.
Buzás Gyula képviselő: Sólyom Károly alpolgármester Úrtól kérdezte volna meg a
strand ügyében folytatott tárgyalásokat. Ha Polgármester Úr tud róla valamit
mondani, szívesen meghallgatná.
Bozsoki Lajos képviselő: Polgármester Úrtól szeretné megkérdezni Pokorádi
Sándorral folytatott tárgyalása kapcsán a Pelion Szálloda fejlesztése ügyében. Ha
nem üzleti titok, akkor milyen irányba fog fejlődni a Pelion? Budapesten miről
sikerült tárgyalni Dr. Kern Józseffel és Dr. Németh Attilával a kórházi teendők
ügyében? Sólyom Károly alpolgármester Úrtól szerette volna megkérdezni, hogy
miről tárgyalt Filep Miklóssal, a DRV Zrt. újonnan kinevezett üzletág igazgatójával?
Császár László polgármester: Zárt ülésen fogják tárgyalni a kórház témáját, erről
többet nem szeretne mondani. Pokorádi Sándorral a most befejeződő beruházásról
tárgyaltak. December 10-én lesz az ünnepélyes átadása az új konferenciateremnek.
Elmondta az elmúlt év tapasztalatait, hogy milyen eredménnyel zárnak az év végén.
Úgy néz ki, hogy némi visszaesés volt tapasztalható, de ez a visszaesés megállt, és a
korábbi évekhez képes kicsit mérsékeltebb, de elfogadható üzleti eredménnyel tudja
zárni a Pelion Szálló az évet. Az idegenforgalmi adóban is látszik, hogy visszaesés
van, aminek több mint a 90%-a onnan látszik. A kettőskereszttel kapcsolatban
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elmondja, hogy megkereste őket az egyesület a nyár folyamán, hogy a városban egy
kettőskeresztet szeretne elhelyezni. A helyszíni bejárás során Főépítész Úrral,
Irodavezető Úrral megtekintették a helyszínt, jegyzőkönyv készült róla, és mivel
maga az építmény nem építési engedélyköteles, és kimondottan az OTÉK-ban is így
van leírva, hogy a keresztek nem tartoznak ebbe e körbe, a szervezet leadta azt a
vázrajzot, ami alapján ők el szeretnék helyezni a kettőskeresztet. Ehhez, mint
polgármester – aki a közterület-használati engedélyt kiadja – kiadta hozzá az
engedélyt, és ennek alapján készült el a kettőskereszt, ami vasárnap kerül avatásra. A
stranddal kapcsolatban elmondja, hogy Sólyom Károly alpolgármester tárgyalt az
érdeklődővel. Annyit tud róla, hogy az érdeklődőt komolyan érdekelné a strand
fejlesztése. Alpolgármester Úr elmondta a feltételeket, hogy a területet át tudják adni
jelen állapotában. Ehhez kb. százmilliós nagyságrendű fejlesztési összeg
szükségeltetik. A befektető mondta, hogy az országban több ilyen nagyságrendű
strandot üzemeltet, melyről anyagot is hagyott itt. Abban maradtak, hogy
visszatérnek a dologra, de azóta nem jelentkezett. Tájékoztatásul elmondták neki,
hogy az önkormányzatnak a laktanyába egy ún. kutatófúrás folyamatban van. Ha ott
eredménnyel járnak, akkor ott szeretnének egy másik befektetővel elkezdeni egy
strand létesítést. Ennek ellenére a befektetőt komolyan érdekelte, de azóta nem
jelentkezett. A közelmúltban átszervezésre került sor a DRV Zrt-én belül, hogy a
korábbi üzemigazgatóságokat szakmai szempontból szétszedték, funkcionális
átszervezés volt, és gyakorlatilag Filep Miklós, aki korábban a balatonfüredi
területnek volt az igazgatója, ő lett a fenntartásért felelős, Éri Úr pedig az
üzemeltetésért felelős igazgató. Mindkettővel találkozott személyesen. Gyakorlatilag
Balatonfűzfőtől Keszthelyig tart mindkettőjük területe, csak funkcionálisan szét lett
szedve ez a terület. A kapcsolat a helyi képviselőkkel, illetve a DRV korábbi
vezetőivel nem változott, egy bemutatkozó látogatásra került sor.
Lévai József képviselő: Nem szeretne vitát nyitni, de a kérdésére adott választ nem
tudja elfogadni. Szeretne idézni egy korábbi testületi ülés anyagából. Az előterjesztés
a következőképpen fogalmazott: „Honvédség által 1-1 terméskő posztamensre
felállított lövész harckocsizó katona portréját a laktanyából helyezzük át a mellékelt
helyszínrajzon és fotón bemutatott Viszló utca melletti térre”. A portré felállítása és
áthelyezése az ÖTM rendelkezései szerint építési engedély nélkül végezhető. Nem
kell a Képzőművészeti Lektorátus hozzájárulása sem, de a Képviselő-testület
támogató döntésére szükség van. Más helyen arra hivatkoznak jogszerűen, hogy a
helyi SZMSZ nem átruházható hatáskörbe helyezi ezt a fajta tevékenységet. Kéri
Jegyző Úr írásbeli állásfoglalását az üggyel kapcsolatban.
Császár László polgármester: Jegyző Úr meg fogja adni az írásos választ.
Dr. Imre László jegyző: Tizenöt napon belül, ahogy a jogszabály előírja, írásban fog
válaszolni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
223/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Császár László polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

224/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

1/A) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetésének
háromnegyed
éves
végrehajtásáról szóló beszámolója
1/B) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester
2)

Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselőket
megillető
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és
egészségügyi
juttatásokról,
valamint
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
40/2004. (IX.13.) Kt. rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)

„A parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről” szóló 58/2004.
(XII.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
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5)

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2010. évi
díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)

A 2010/2011. nevelési évben indítható
óvodai csoportok, a 2010/2011. tanévben
indítható
osztályok,
tanulócsoportok
számának meghatározatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)

Az óvodai és az általános iskolai
beiratkozás időpontjának és módjának
meghatározása a 2010/2011. tanévre, illetve
az óvoda heti és éves nyitva tartási
rendjének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)

Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló
helységek bérleti díjáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)

A környezetvédelmi program kétéves
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A tapolcai Bölcsőde infrastruktúrájának
fejlesztése és kapacitásának bővítése
pályázati támogatással
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) A helyi média jövőbeni működési
lehetőségei
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Támogatási
összeg
felhasználásának
engedélyezése
a
Tapolcai
Rendőrkapitányság számára
Előterjesztő: Császár László polgármester
13) Tapolca keleti városrészi utcák elnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
14) Védőnői körzetek átalakítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
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15) Raposka Község Önkormányzatával a
szociális alapszolgáltatások biztosítására
kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1/A) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról szóló beszámolója
1/B) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Az előterjesztés első része a 2009. évi költségvetés
háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámoló. A Pénzügyi Iroda vezetőjét
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az A)
változatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a B) változatot egyhangú
szavazati aránnyal javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy azokat a napirendeket,
amiben Raposka Önkormányzata érintett, a tegnapi testületi ülésükön
megtárgyalták, és valamennyi határozati javaslatot támogatták. A háromnegyed éves
beszámoló az első háromnegyed évben időarányosan teljesítette a város a
költségvetését. Az intézmények működőképessége biztosított volt, fizetőképessége a
városnak likvid hitel nélkül biztosítva volt. Az adóik bevétele is nagyjából az
elvártak szerint alakult. Igaz, hogy az iparűzési és az idegenforgalmi adónál némi
csökkenés tapasztalható a forgalom visszaesése miatt. A felhalmozási és tőke jellegű
bevételeiknél is vannak elmaradások, hiszen azokat az ingatlanokat, amelyeket
eladásra terveztek, azokat nem értékesítették, de a kiadásaik is ennek függvényében
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kisebb mértékben valósultak meg, így a város fizetőképessége év végéig biztosított
lesz, tehát működési hiány nélkül tudja talán a város a 2009. évet abszolválni.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester a háromnegyed éves
beszámolóról szóló határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
225/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca város 2009. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló rendelet háromnegyed éves végrehajtásáról
készített beszámolót elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
226/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés tervezésének
irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével
együtt megismerte, és a tervezés alapjául az
elhangzott kiegészítésekkel fogadja el.
Határidő: 2009. november 30.,
folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

illetve

Császár László polgármester: A jövő évi költségvetési irányelveket minden év
november
30-ig
kell
beterjeszteni
a
Képviselő-testületnek,
amelyben
meghatározatásra kerülnek a 2010. évi költségvetés alapelvei, hogy milyen alapelvek
érvényesüljenek a költségvetésük összeállításánál. Az anyagban megtalálható, hogy
az ez év folyamán bekövetkezett törvényi változás, a TB járulék csökkenés, illetve az
ÁFA hasonló mértékű növekedése. Az egyéb normatív változások 182 millió forintos
mínuszt hoznak az előző évihez képest. Hétfőn lesz a szavazás a parlamentben a
költségvetésről. Tudomása szerint ebben nagy változás nem várható. Ezek a számok,
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amelyek előttük ismertek, ez alapján kell összeállítani a 2010. évi költségvetést, ahol
az intézményrendszerüket a jelenlegi struktúrában próbálják meg fenntartani, ahogy
az a korábbi években kialakult, viszont ezt a 182 millió forintot valahonnan össze kell
szedniük. Nagy valószínűséggel a januári-februári egyeztetések során némi elvonás
várható egyes területektől, de azt irányelvként elmondja, hogy gyakorlatilag sem
intézményt megszüntetni, sem intézményt bezárni nem kívánnak, hanem a jelenlegi
struktúrában szeretnék megtartani azokat – még ha egy kicsit csökkenteni kell a
működési feltételeket. A most kialakult intézménystruktúra a város
működőképességét biztosítani tudja, és ha most túlélik ezt a válságos időszakot,
akkor a későbbi időszakban kevesebb energiából és pénzből tudják ugyan olyan
szintre visszaállítani, mint ami a korábbi időszakban volt. Egy nagy bizonytalanság
van még a jövő évi költségvetésben, amit a jelenlegi anyagban egy bekezdés erejéig
említést kapott, ez a kórház témája. Erről képviselő társait, illetve természetesen a
nagy nyilvánosságot is tájékoztatni fogják. Folynak az egyeztetések, egyezkedések,
levélváltások történtek. A legutolsó testületi ülés óta a megegyezés irányába sokkal
több információval a működés feltételeiről nem rendelkeznek, a számadatok
rendelkezésre állnak. Úgy látja a jelenlegi rendelkezésre álló információk és
megbeszélések alapján a dolgot, hogy a jövő hét elején jöhet olyan állapot, amikor a
kórházat a város át tudja venni, vagy valamilyen formában üzemeltetésre vissza
tudja venni. Unger Ferenc könyvvizsgálót kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Unger Ferenc könyvvizsgáló: Nem kíván kiegészítést tenni.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a jövő évi koncepcióval
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Bozsoki Lajos képviselő: Mi indokolja, ha tényleg 182 millió forintos mínusszal kell
számolniuk, hogy jövő évben kell megvenni az északi elkerülő útba eső ingatlanok
tulajdonjogát? Mi indokolja, hogy a muskátli telepítésben 76%-os emelkedés várható,
1,7 millió forintról 3 millió forintra emelkedik a költsége? Mi indokolja azt, hogy a
Malom-tó környékének zöldnövényzet felújítása az ez évi 800.000.- forintról, 2 millió
forintra változik, és miért nem lehetett volna ezt megcsinálni a rehabilitációs
program keretében?
Császár László polgármester: Képviselő Úr a Városüzemeltetés költségeiből idézett.
Ezek a költségek az idei tapasztalatok alapján lettek kialakítva, hiszen az elmúlt
időszakban is nagyon sok fejlesztés történt a zöldterületek területén. A korábbi évek
ilyen irányú költségvetési összegei nem voltak elegendőek. Azokat a parkokat illetve
virágágyásokat, amiket kialakítottak, természetesen azokat működtetni, üzemeltetni
kell. A múltkori testületi ülésen dicsekedtek pont azzal, hogy a város milyen szépen
szerepelt a megyei virágosítási, illetve az országos virágosítási versenyen. Ez azt
jelenti, hogy ezt nemcsak szóban kell elmondani, hanem tettekkel is igazolni kell.
Örül annak az eredménynek, amit ezen a területen a város elért, hiszen
idegenforgalmi- és kulturális központ szeretnének lenni. Ezt a címet szeretné, ha
tovább tudná vinni a város, ez viszont pénzbe kerül. Ami a Városüzemeltetési
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költségekben megjelenik, éppen hogy az ÁFA emelkedés mértékét ha fedezi, de még
lehet, hogy az sem, hiszen jövő évben fog az ÁFA 5%-a jelentkezni, az inflációs
dolgokról pedig még nem beszélt. Azok a számok, amik megfogalmazásra kerültek,
mérsékelten tartalmazzák még azokat az igényeket, amik ezen felül jelentkeznek.
Természetesen a jövő évi költségvetés elfogadásakor lesznek véglegesek a számok.
Azok az irányelvek, amik megfogalmazásra kerültek, tarthatóak.
Dr. Imre László jegyző: Nem szabad elfelejteni, hogy itt egy igény jelenik meg az
északi elkerülő út nyomvonalában lévő ingatlanok megvásárlása esetében, ugyanis
nem biztosak, hogy ezek a jogügyletek létrejönnek. Amennyiben a polgári jog
szabályai szerint a szerződést a felek nem tudják megkötni, akkor az egy
hosszadalmas eljárást vetít előre, amit egyrészt időben kell megtervezni, másrészt
megkezdeni, hogy ha majd egyszer mégis ki lesz írva egy olyan pályázat – hiszen
önerőből ezt a város nem tudja elkészíteni -, amelyhez jogtiszta feltételeket kell
adniuk, hogy a jogtiszta tulajdoni viszonyok meglegyenek. Ha akkor kezdenék el
ezeknek a rendbetételét, lehet, hogy egy ilyen pályázatról maradnának le. Gondol itt
egy esetleges kisajátítási eljárásra.
Lévai József képviselő: Azokat az irányelveket, amelyekkel az előterjesztés
megfogalmaz a jövő évi költségvetés előkészítése kapcsán, ez támogatandó. Ez
alapján a tervezés elindulhat, és azt gondolja, hogy a lehetőséghez képest egy jó
költségvetést össze tudnak rakni. Támogatja továbbá Polgármester Úr
intézményrendszer megtartásával kapcsolatos kinyilatkoztatásait, úgy gondolja, ez
fontos, és ehhez a Képviselő-testület megadja a szükséges támogatást.
Császár László polgármester: Egyeztetést folytattak természetesen az
intézményvezetőkkel, a szakszervezetekkel. Ugyanezt a koncepciót és a
feltételrendszert elmondta. Ők is támogatták az irányelveket, melyet elfogadásra
javasoltak.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester a 2010. évi
költségvetési koncepcióról szóló határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
227/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
költségvetési
koncepcióban
megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli
Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi részletes
költségvetési előirányzatainak kidolgozását.
Határidő:
Felelős:

2010. február 15, illetve folyamatos
polgármester, jegyző
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2)

Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Dénes Emilt, az Adócsoport vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?
Dénes Emil Adócsoport vezetője: Nincs kiegészíteni valója.
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. Elmondja, hogy ugyan
módosító indítvány nem született bizottsági ülésen, de elég heves vitát kavart az
építményadóval kapcsolatban a garázsokkal kapcsolatos kérdés. Ígéretet tett a
bizottsági ülésen, hogy ezt jelezni fogja a Képviselő-testületi ülésen.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítását a Képviselő-testületnek.
Császár
László
polgármester:
Az
előterjesztésben
az
építményadó,
magánszemélyek kommunális adója és iparűzési adó tekintetében nem javasol
emelést, tehát a korábbi szinten való tartást javasolja. Idegenforgalmi adóban
javasolnak 100.- forintos emelést a 2010. évre, hiszen az idegenforgalmi adónál az
állami hozzájárulás mértéke az egy forint mellé a két forint a jövő évi költségvetésben
egy forintra csökken. Ezzel a 100.- forintos emeléssel a 17 millió forint mínusz helyett
kb. 6 millió forint mínusz bevételük keletkezne. Ez a helyi lakosságot nem érinti,
hiszen ennek több mint 95%-a az ide látogató, a Pelion Szállóba látogató vendégek
által befizetett összeg. A gépjárműadóban pedig jogszabályi változások következnek
be, ami egyébként a várost, illeti a maga bevétele, de ez törvényi változás miatt új
felosztási elv alapján kerül meghatározásra, amiről majd a lakosságot tájékoztatják.
Az idegenforgalmi adó 300.- forintról 400.- forintra való emelést érint. Ezzel
kapcsolatban kérdezi, hogy kinek van észrevétele, javaslata?
Dr. Csonka László képviselő: Bizottsági ülésen felmerült, és már harmadik éve
Szatmári Jánosné képviselő társával hajtják ezt a kérdést a Képviselő-testülettel
szemben, hogy van Tapolcán egy véleményük szerint igazságtalan adónem, ez a
bizonyos nem lakás céljára szolgáló építményadó, ami 90% felett garázsadót jelent,
ugyanis ahol a helyrajzi szám külön van, ott fizet a garázstulajdonos, ahol a helyrajzi
szám azonos a lakóépület helyrajzi számával, nem fizet. Véleménye szerint egy
negatív diszkrimináció történik. A lakosság egy része adót fizet ugyanarra a dologra,
másik része viszont ettől mentes. Az a véleménye, hogy ezt az adónemet törölni kell.
Az előterjesztésben úgy szerepel a bevételi oldalon, hogy garázsbevétel. A garázsok
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számát, a garázsok négyzetméterét, és a belőle befolyt 16 millió forintot is jegyzi az
előterjesztés. Egyértelműen garázsadóként fut ez Tapolcán, és ezt a lakossági is így
éli meg. Rendkívül méltánytalannak tartja, hogy a lakosság fele fizet, a másik fele
ugyanazért nem fizet. A felderítés véleménye szerint nem okoz gondot.
Meggyőződése, hogy megvannak azok az információk a hivatal számára, amik
alapján kivethető. Ha nem tudják megoldani, akkor a másik fél se fizessen, mert úgy
lenne igazságos.
Szatmári Jánosné képviselő: Ez több éve gond nekik. Bizottsági ülésen elmondta,
hogy nemcsak a lakótelepen, hanem a város különböző részein is megtalálhatók ezek
a garázssorok. Nem igazságos ez a dolog. A múltkor elhangzott, hogy csak akkor,
hogy ha külön helyrajzi számon szerepel az építmény, akkor fizeti az illető a 700.Ft/m2 adót. Csak a szűkebb körében érdeklődött, hogy hol, hogyan vetik ki az adót.
Családon belül tudja elmondani azt, hogy kertes házban lakik a testvére Gyulán. Az
adót a garázsára kivetik, tehát ugyanúgy fizetni kell annak, mint akinek külön
területen van a garázsa. Nem tudja, hogy Gyulán ezt garázsadónak vagy nem
garázsadónak nevezik. Itt is hivatkoznak garázsokra, építményre, de garázsok
vannak. A garázs is építmény. Vita tárgyát képezte ez tavaly, tavalyelőtt, próbálta
egy előterjesztéssel újra megpróbálni, nem ment ez a téma, de legyenek igazságosak,
és legyenek egységesek. Ez növeli a feszültségeket, és nap mint nap az ember fejéhez
vágnak, hogy az egyik területen fizetnek, máshol nem fizetnek. Ez azoknak
kellemetlen, akiknek a területén vannak az építmények, a garázsok, mert ők kapják
meg legelőször az információkat, és ide kell hogy hozzák a Képviselő-testület elé.
Javasolná, hogy egységesen járjanak el ebben a témában, vagy akkor a helyi
rendeletüket kell módosítani.
Dr. Imre László jegyző: Mint ahogy már képviselő Asszony és Úr is jelezte, többször
tárgyalta ezt a kérdést a Képviselő-testület. Úgy érzi, hogy mind az iroda, mind ő
részletesen elmondta ennek a jogi hátterét. Mivel nem változott semmi, ennek a
helyzetnek a jogi megítélésére új körülményt mondani nem tud. Garázsadó nincs.
Az, hogy ki van mutatva az adóbevételeknél, hogy az adón belül milyen részekből
mennyi bevétel született, ez a költségvetés számára, illetve a Képviselő-testület
számára egy nagyon fontos információ, de ez nem azt jelenti, hogy garázsadó van.
Az egységes építményadón belül a garázsok címén bejövő, ami önálló helyrajzi
számon egyéb építményként, ami nem a családi házzal szervesen összeépített, mert a
Képviselő-testület nagyon bölcsen az adó hatálya alól a családi házzal még a bor
tárolására szolgáló egyéb helyiségeket is kivette, arra nem lehet adót kivetni. Annak
idején, amikor a Képviselő-testület a rendeletét megalkotta, és azóta a viták során
ezen a problémán nem tudott változtatni, az az Adóhatóság szempontjából sajnos
nem mérlegelhető, tehát a helyi rendeletet a központi jogszabályok értelmezését
alapul véve végre kell hajtani. Javasolta akkor a Képviselő-testületnek, hogy tűzze
napirendre, és változtassa meg a helyi rendeletét. Akkor az is elhangzott, hogy mivel
olyan, hogy garázs nincs, csak egységesen lehet ezt a kérdést megfogni, és innentől
kezdve nemcsak a garázsok, hanem az egyéb építmények, amik mentesek az adó
alól, azoknak a problematikáját felveti. Át lehet ezt gondolni. Részéről és a hivatal
részéről is készek egy olyan előterjesztést elkészíteni, amennyiben a Képviselő-
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testület ezt kéri, hogy az egységes koncepciót egyrészt úgy vizsgálják meg, hogy a
jogszabályoknak megfelelő legyen, és azok az egyébként egyéb építmények, többek
között garázs, de akkor beszéljenek bortárolókról és minden más egyébről, hogy ne
kerüljenek a helyi rendeletük hatálya alá. Ha erről dönt a Képviselő-testület, akkor
ezt csak egységesen lehet megtenni, mint ahogy a külterületi ingatlanok esetében jól
körülhatárolható volt, hogy a külterületen található egyéb építmények jellegéből,
tehát amikor az adóhatóság az adóvégrehajtást elkezdte, és feltárták, hogy milyen
élethelyzetben
lévő
emberek
milyen
anyagi
körülmények,
milyen
jövedelemviszonyok között, milyen épületekről van szó, és ezt a Képviselő-testület
elé tárták, akkor 50%-os mérséklést állapított meg. Fontos hangsúlyozni, hogy ebben
nem volt építményfajta meghatározva, hanem a külterületi egyéb építmények köre
lett megvonva, ugyanis nem lehet kivenni, hogy a külterületen bizonyos építmény
mentes, vagy 50%-os, bizonyos építmény nem. Amikor a belterületről beszélnek,
akkor egységes elvek szerint kell egyértelműen, végrehajtható módon
megfogalmazni a helyi rendeletet, és amennyiben úgy gondolja a Képviselő-testület,
hogy az építményadó végrehajtása a lakosság bizonyos részére túlzottan nagyobb
terhet jelent, akkor dönthet arról, hogy ez legyen kevesebb, de nyilvánvaló akkor
ennek a bevételnek a kiesési oldalát a költségvetési rendeletben meg kell adnia, hisz
ennek a kiadási oldalon is megvan a megfelelő része. Azt tudja mondani Tisztelt
Képviselő Asszonynak és Képviselő Úrnak, hogy ezen kiigazítással együtt
amennyiben úgy gondolják, hogy az építményadó része az egységes helyi
adórendeletüknek módosítása szükséges, akkor egy ilyen indítványt kell feltenni.
Mivel ez rendeletalkotást jelent, javasolja, hogy ez ne legyen elkapkodva. Ebben az
évben lesz még Képviselő-testületi ülés, másrészről ez nem adóterhet jelent, mivel
könnyítést jelent, akár év közben is el lehet fogadni a helyi adórendeletet. Kéri, hogy
adják kötelezettségbe a jegyzőnek, vagy az általa vezetett hivatalnak, hogy ilyen
kérdéskörben dolgozzon ki előterjesztés-tervezetet. Egy dolgot még ehhez hozzáfűz.
Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy a legutolsó tárgyaláskor egy nagyon fontos
körülmény volt, hogy a központi kormányzat bejelentette, hogy az építményadó
vonatkozásában jelentős változást hozó új jogszabály kerül bevezetésre. Az, hogy ez
nem következett be, úgy gondolja, hogy ez nem a Képviselő-testület hibája, nem a
Polgármesteri Hivatal hibája. Azért függesztették fel ennek a kérdésnek a tárgyalását,
mert akkor már az előzetesen olvasható jogszabály-tervezet alapján olyan jelentős
módosulások lettek volna, hogy a helyi adórendeletükhöz mindenképpen hozzá
kellett volna nyúlni. Ez nem következett be. Ebben az értelemben Képviselő
Asszonynak és Úrnak igaza van. Ezt a helyzetet újra lehet tárgyalni. Kéri, hogy a
válaszát fogadják el.
Császár László polgármester: Január 01-től a vagyonadó is érvényben van. Az, hogy
érvényben lesz-e, azt nem tudja, mert az Alkotmánybíróság előtt van a dolog. Ha az
Alkotmánybíróság szűrőjén keresztülmegy, akkor az is esetleg érinteni fogja ezt a
kört, mert abba beletartozik ez is. Úgy gondolja, hogy ennek függvényében, amit
Jegyző Úr mondott a költségvetés megtárgyalásakor, vagy az azt követő időszakban,
ha nyilvánvalóvá válnak bizonyos dolgok, akkor is meg tudják oldani ezt a
problémát, ha meg lehet oldani.
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Dr. Csonka László képviselő: Kéri, hogy ez egységes legyen. Ez három variációt
jelenthet. Vagy 700.- Ft/m2 az összlakosságra nézve, vagy 350.-/m2 az
összlakosságra nézve, vagy semmi. Ha nem tudják egységesen ezt a lakosságukra
kivetni, akkor a fél lakosság se fizessen. Ez a véleménye. Ebből a háromból kell egy
módosító indítványt megszavaznia, ennek a híve.
Császár László polgármester: A törvényeket nem ők alkotják.
Dr. Imre László jegyző: Most is egységes, mert az adómentességet a város területére
a Képviselő-testület a helyi rendeletében állapította meg. Ez mondja ki, hogy az
épületrész, tehát a családi házhoz tartozó épületrész, stb. mentes. Ezért van az a
konfliktus, amit felvetettek, hogy ez is egy épületrész. A bortároló is egy épületrész, a
fás stand, a garázs, ami egyébként lehet egy barkácsműhely, az is egy épületrész.
Azok a polgárok, akik társasházban laknak, és ráadásul meg is osztották, tehát
albetétenként szerepelnek a lakások, mert erre lehetőség van, és albetétként jelenik
meg maga a garázs is. Ezzel növelték az ingatlan forgalmi értékét, hiszen
forgalomképes lett, könnyebb eladni, ennek vannak előnyei is. Igaz, hogy a helyi
adórendeletük szerint így hátrányosabb helyzetbe kerültek. Ezt kell feloldani. Azt
kell megérteni, hogy ő, mint az adórendelet végrehajtója, mint I. fokú adóhatóság, ezt
feloldani nem tudja. Az adórendelet végrehajtása egységes, és a helyi rendeletnek
megfelelő.
Szatmári Jánosné képviselő: Indítványozza azt, hogy térjenek vissza mindenképpen
erre a témára, és próbálják meg még egyszer megnézni ezt a rendeletet, hogy lehet-e
rajta módosítani. Ha okosan lehet, akkor módosítsanak.
Császár László polgármester: Ha úgy el tudják fogadni, hogy a költségvetés
tárgyalásakor térjenek erre vissza a főszámok tárgyalásával együtt, akkor az
előterjesztés határozati javaslatába befogadja, hogy a költségvetés elfogadásával
együtt az építményadó rendeletüket ebből a szempontból vizsgálják felül. A
módosító indítvánnyal egyetért, kéri, hogy ezt a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Szatmári Jánosné képviselő: Köszöni szépen, részéről elfogadja.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester a módosító
indítványt szavazatásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
228/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint a
2010. évi költségvetés tárgyalásakor térjenek
vissza
a
helyi
adókról
szóló
rendelet
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építményadóra
vonatkozó
újratárgyalására, támogatja.
Határidő:
Felelős:

fejezetének

2010. február 15, illetve folyamatos
polgármester, jegyző

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester a határozati
javaslatot az elhangzott kiegészítésekkel szavazatásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2009. (XI.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 9/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezetet elfogadja, és 22/2009. (XI.27.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
3)

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető
illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról,
valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.) Kt.
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri Dr. Imre László jegyzőt, ismertesse a napirendi
pontot.
Dr. Imre László jegyző: A jelenlegi rendelet módosításnak az alapja az, hogy a 2010es költségvetési törvényt megalapozó törvényi módosítások között szerepelt a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény módosítása is, amely nagy mértékben átírta
az eddigi juttatási rendszerét, amely a köztisztviselőknek ez idáig járt, és egy új
fogalmat vezet be, ez a kafetéria rendszere. Mivel a helyi rendeletük a korábbi
jogszabálynak megfelelően készült, és gyakorlatilag egy tábla elfogadásával juttatási,
támogatási nemenként a költségvetés elfogadásakor ahhoz meghatározott
pénzösszeget is rendelet, amely alapján a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban
meghatározottak szerint azt végrehajtotta. Ez a rendszer a továbbiakban így nem
tartható, hisz az új rendszer értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója a
Közszolgálati Szabályzatban határozza meg a kafetéria rendszert, és határozza meg
az arra felhasználható összeg keretét is. Mivel az önkormányzat Polgármesteri
Hivatala egy sajátos helyzetben van e tekintetben, mely szerint a munkáltatói jogkör
gyakorlása a jegyzőt illeti, viszont a költségvetését a Képviselő-testület határozza
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meg, ezért mindenképpen szükséges egyrészt a helyi rendelet ezen módosítása, majd
a költségvetési rendelet elfogadásakor egy összegben, nem kibontva meghatározni az
erre a célra felhasználható összeget. A jogszabály módosulása következtében a
munkáltatói jogkör gyakorlója minimum ötszöröse, maximum huszonötszöröse, a
mindenkori illetményalaphoz mérten kell hogy megállapítsa, hogy a Közszolgálati
Szabályzat szerint hogyan osztja fel a köztisztviselők között ezt a pénzösszeget. E
vonatkozásban a köztisztviselőknek minden évben nyilatkozniuk kell, tehát
gyakorlatilag az előny ebben, hogy a köztisztviselő sokkal hatékonyabban, a nekik
jobban tetsző juttatásokhoz juthatnak így hozzá. Emiatt kéri a Képviselő-testületet,
hogy a helyi rendelet módosítását támogatni szíveskedjenek.
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 Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítását a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásakor fogják
meghatározni az 5-25-ös kategórián belül, hogy mennyi az a keretösszeg, ami ezen a
címen jár a köztisztviselőknek. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Jegyző Úrtól kérdezi, hogy a Ktv. módosítása kötelező
elemként írja elő az önkormányzatoknak?
Dr. Imre László jegyző: Hangsúlyozza, hogy 5 illetve 25-szöröse az illetményalap
között a Képviselő-testület meghatározza. Vannak olyan munkáltatók, ahol a
munkáltatói jogkör gyakorlója tudja ezt meghatározni. Erre utalt is. Több körben kell
tárgyalni, viszont ez a jog a Képviselő-testület kezében van, és ez alapján
módosítanak a Közszolgálati Szabályzaton, mely a köztisztviselők megkérdezése
után minden évben alakulni fog. Nyilvánvalóan a felhasználható pénzösszeg lesz az,
ami meg fogja határozni ennek a rendszernek az alapvető működését.
Császár László polgármester: A korábban biztosított költségtérítéseket, ami a
köztisztviselőknek szintén kötelező elem volt, azokat szüntették meg, és ehelyett kell
az 5-25-szörös kategóriába egy kafetéria rendszerbe beletenni az összeset, ami ki fog
alakulni, hogy ki mit igényel, vagy mit fog kapni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
23/2009. (XI.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatott
köztisztviselőket
megillető
illetménykiegészítésről,
szociális,
jóléti
és
egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és
kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.)
Kt. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja, és 23/2009. (XI.27.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

4)

„A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről”
szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Legutoljára 2007. március 01-én nyúltak hozzá a
parkolási díjakhoz. 2009. július 01-től a parkolási díjat is érintette az ÁFA-emelés, de
ehhez ők nem nyúltak hozzá. Az 5%-os ÁFA emelkedést a szolgáltató nem tudta
érvényesíteni. Egyrészt ezt tartalmazza a módosítás. Felkéri Gebhardt Gyulát, hogy
röviden ismertesse, hogy a rendelet-tervezetet.
Gebhardt Gyula Tapolcai Városgazdálkodási Kft. igazgatója: Az előterjesztésből is
látható, hogy január 01-től az 5% ÁFA növekményt érvényesíteni szeretnék. A díj
beszedése parkoló automatákon keresztül történik, melynek szabályai vannak. A
220.- forintról 240.- forintra emelkedne a parkolás költsége. Más városokkal
ellentétben Tapolca városában csökkentek a nettó bevételek, amelynek nemcsak az
ÁFA az oka, hanem az érdeklődés csökkenése is. Az idegenforgalmi szezonban a
Cselle-ház és a Kisfaludy utca kivételével vasárnap is parkolási díjat kell szedniük,
illetve ellenőrzik őket. Akik Tapolca városában bérletet vesznek, azoknak
összességében a 2009-es bérleti díj azonos lesz a 2010. évivel. Ennek oka az, hogy a
bérletkiállítási díjat annyival szándékoznak csökkentetni, mint amennyivel a bérleti
díjat emelni kívánják. Aki helyi lakos, azt az emelés nem érinti. Ha bármilyen kérdés
van, szívesen válaszol.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a határozati javaslat
elfogadását a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A bizottsági ülésen is elhangzott részéről az a módosító
javaslat, ami ott nem kapott támogatást, hogy a módosító rendelet 1. §-ában szereplő,
a hétvégi díjfizetési övezet kiterjesztésére vonatkozó szabálytól tekintsenek el,
maradjon az eredeti jellegében szabályozva. Ezt módosító indítványként terjeszti elő.
Császár László polgármester: A módosító indítványt befogadja.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
módosító indítványt.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal, 9 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
229/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete azon módosító indítványt, mely szerint „a
parkolás
szabályozásáról
és
a
várakozás
igénybevételének rendjéről” szóló 58/2004. (XII. 20.)
rendeletének módosítására kidolgozott rendelettervezetet 1. §-a - „Az I. (piros) díjtételű övezetben
található parkolók az idegenforgalmi szezonban
szünnap nélkül, 8-17.00 óráig üzemelnek.” – ne
szerepeljen a rendeletben, nem támogatja.
Császár László polgármester az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
24/2009. (XI.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete „a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről” szóló
58/2004. (XII. 20.) rendeletének módosítására
kidolgozott rendelet-tervezetet elfogadja, és
24/2009. (XI.27.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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5)

A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2010. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Üdvözli körükben Tilky Péter Urat a DRV Zrt.
részéről. A mostani rendelet-tervezetben 3,93%-os emelés van előirányozva, ami a
2010. évre azt jelentené, hogy a csatorna díja a rendelet-tervezet szerint 400.- forintos
alapdíj, és egy 290.- forint m3 díj + ÁFA-ban kerül meghatározásra. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra az előterjesztés határozati javaslatát a Képviselőtestületnek.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
25/2009. (XI.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szennyvízcsatorna szolgáltatás 2010.
évi díjáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és
25/2009. (XI.27.) Kt. rendeletei közé iktatja.
6)

A 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2010/2011. tanévben
indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tóth Mária oktatási referenst kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
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Tóth Mária oktatási referens: Kéri, hogy az előterjesztés III. határozati javaslat 6.
pontjánál a 9. évfolyam helyett 10. évfolyammal fogadják el.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztés elfogadását a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: A 2010-2011-es években ugyanazokkal az óvodai
illetve iskolai csoportlétszámokkal terveznek, mint a 2008-2009-es tanévben voltak.
Az előterjesztést valamennyi intézmény- és tagintézmény-vezetővel egyeztették.
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 javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
230/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2010/2011. nevelési évben a
Tapolcai Óvoda
a Barackvirág Tagintézményében
a Kertvárosi Tagintézményében
a Szivárvány Tagintézményében
a Szivárvány Intézményegységében

6,
6,
3,
5

óvodai csoport indítását tervezi.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
231/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2010/2011. tanévben a
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és
Sportiskolai Tagintézménye 1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3
a Bárdos Lajos Intézményegysége 2 (1 zenei)
elsős osztály
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
3
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 8
a Bárdos Lajos Intézményegysége 5
napközis csoport,
Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye
1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 1
a Bárdos Lajos Intézményegysége 1
tanulószobai csoport
indítását tervezi.
Az induló első osztályok minimális létszámát 24 főben
határozza meg.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
232/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2010/2011. tanévben
a Széchenyi István Szakképző Iskolában


Szakközépiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
informatika
és
vendéglátás-idegenforgalom
képzésekkel.

Szakiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását
(szakmai előkészítő, szakmai alapozó, pályaorientáció,
szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatás)
vendéglátásidegenforgalom,
kereskedelemmarketing (bolti eladó) és gépészet képzésekkel
(legfeljebb két
szakmacsoporttal osztályonként).

Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben
2 osztály indítását, bolti eladó, központi-fűtés és
csőhálózat szerelő, szakács és pincér képzésekkel
(legfeljebb két
szakmacsoporttal osztályonként)

Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását
vendéglős képzéssel

Felnőttek
nappali
munkarend
szerinti
középiskolája 1 osztály indítását (10. évfolyamon)

Esti munkarend szerint oktatott érettségit adó 1
osztály indítását
(10. évfolyamon 35 fővel) engedélyezi.
A testület engedélyezi a 3/13. a és 3/13. v osztályok
összevonását és ezáltal egy három szakmacsoportos
osztály létrehozását (pincér, szakács és épület asztalos
képzéssel)
A képzésben résztvevő nappali munkarend szerinti
osztályok száma 20.
A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti osztály
száma 2.
Az induló nappali munkarend szerinti osztályok
minimális létszámát 28 főben határozza meg.
Felkéri a polgármester, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a
képviselő-testület elé.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
233/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő nevelési –
oktatási intézményekben a 2010/2011. nevelésioktatási év indításánál a maximális létszámtól
felfelé történő eltérést 10%-kal engedélyezi.
Továbbá 20+10%-os felfelé történő eltérést
engedélyez, ha a nevelési év, tanítási év során az
új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt
indokolt.
Határidő: 2010. szeptember 1.
Felelős: polgármester
7)

Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának
meghatározása a 2010/2011. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási
rendjének meghatározása
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.
Császár László polgármester: Elmondja, hogy 2010. március 10-11-én lesz az óvodai
beiratkozás, az általános iskolai ugyanekkor. Most egy kicsit előrébb jöttek a
beiratkozási időpontok, mert a közoktatási törvény március 31-ig engedélyezi az
alapító okiratok módosítását. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
234/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a hatályos jogszabályokat figyelembe
véve az óvodai nevelést ellátó intézményébe a
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beiratkozás időpontját a 2010/2011. nevelési évre
az alábbiakban állapítja meg:
2010. március 10-én (szerda) 9.00-16.00 óra
2010. március 11-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra
A óvodai jelentkezés helye:
Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye
8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Tagintézménye
8300 Tapolca, Darányi u. 4.
Szivárvány Tagintézménye
8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
Szivárvány Intézményegysége
8300 Tapolca, Dobó tér 5.
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt
megelőzően legalább 30 nappal korábban a
fenntartó a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai
város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az
intézmény a helyben szokásos módon a szülők
számára közzéteszi.
Határidő: 2010. február 08.
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
235/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a hatályos jogszabályokat figyelembe
véve az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó
intézményében a beiratkozás időpontját a
2010/2011. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
2010. március 10-én (szerda) 9.00-16.00 óra
2010. március 11-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra
Az iskolai beiratkozás helye:
Tamási Áron Művelődési Központ
8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
A beiratkozás idejét és helyét a határidőt
megelőzően legalább 30 nappal korábban a
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fenntartó a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai
város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az
intézmény a helyben szokásos módon a szülők
számára közzéteszi.
Határidő: 2010. február 08.
Felelős:
polgármester
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
236/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában
működő
Tapolcai
Óvodában
a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) a.)
pontja szerint a
heti nyitvatartási időt a 2010/2011. nevelési évben
hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-ig határozza meg.
A 2009/2010. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az
alábbiak szerint határozza meg:
Nyitva tartó tagintézmények:
Tapolcai Óvoda
Kertvárosi Tagintézménye 2010. július 5-16.
Szivárvány Tagintézménye 2010. július 19-30.
Barackvirág Tagintézménye 2010. augusztus 2-19.
A 2009/2010. nevelési évben tagintézmények nyári
zárásának ütemezése
2010. július 5-16. Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
Szivárvány Tagintézménye
Szivárvány Intézményegysége
2010. július 19-30. Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye
Kertvárosi Tagintézménye
Szivárvány Intézményegysége
2010. augusztus 2-19. Tapolcai Óvoda
Szivárvány Tagintézménye
Kertvárosi Tagintézménye
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Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és
nyitva tartási időpontjairól 2010. február 15-ig a helyben
szokásos módon tájékoztassa a szülőket.
Határidő:
Felelős:
8)

2010. február 08.
polgármester

Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A 2009. évben elfogadott bérleti díjaikat szeretnék
2010. évben is megtartani. Igaz, hogy 2009. évben 20%-os mérséklés volt a bérleti
díjakban. Ezt a mérséklést a 2010. évben egyelőre a 2009. január 01-i szintre szeretnék
visszahozni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést elfogadását a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságon
módosító indítvány hangzott el, mely szerint a bérleti díjak 20%-os mértékű
kedvezménye továbbra is megmaradjon, a bizottság 2 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett nem javasolja a Képviselő-testületnek
elfogadásra. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 4 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: A bizottsági ülésen ő tette a módosító indítványt. Szeretné itt
is megismételni, és kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassa a tavalyi helyes
döntést, hogy egy 20%-os mérséklést vezettek be ezen díj tekintetében. Kéri, hogy
legalább ezzel segítsék az itt működő kisvállalkozások tevékenységét, hiszen az
előterjesztésben is megfogalmazásra került, hogy a város vezetése számára egy
fontos dolog a munkahelyek megtartása, és a vállalkozási körülmények javítása.
Császár László polgármester: Arra kéri a Képviselő-testületet, hogy az építményadó
módosítási javaslathoz nézzék meg, hogy a költségvetésük végleges számai hogy
alakulnak, utána is ráérnek módosítani. 2009. márciusi ülésen döntött a Képviselőtestület erről. Kéri, hogy először rakják össze a végleges számaikat, hogy hogyan
alakulnak a dolgok, és akkor annak függvényében tudnak dönteni. Kéri Képviselő
Urat, hogy fogadja el ezt a válaszát, és ígéretet tesz arra, hogy a költségvetés
elfogadásakor vagy azt követő testületi ülésen visszatérnek erre a kérdésre.
Lévai József képviselő: Polgármester Úr ezen indítványát elfogadja, támogatja. Kéri,
hogy majd nézzék meg, hogy milyen módozatokkal tudják támogatni a
vállalkozásokat.
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Vörös Béla képviselő: Polgármester Úr javaslatához csatlakozik. Javasolja, hogy
nézzék meg az elmúlt év tükrét, mit mutatnak a számok, és annak előkészítésével
tegyék meg a jövő évre vonatkozó javaslatokat.
Császár László polgármester: A helyi adókról szóló rendelet tárgyalásakor nem
említette, hogy a Vállalkozók Egyesületével és az Iparoskörrel lefolytatták az
egyeztető tárgyalásokat a helyi adókról, és érintetve voltak az önkormányzati
bérlemények is. Ott is hasonló vélemény fogalmazódott meg. A Vállalkozók
Egyesülete és az Iparoskör képviselői elfogadták a rendelet-tervezetet, és a
költségvetés tárgyalásakor pedig ezt is újra elővehetik, és megnézik, hogy tudnak-e
kedvezményt adni, lesz-e rá lehetősége a városnak.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
237/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díját 2010. január 01-től a 2009. április 1-je
előtti mértékben határozza meg, valamint az
alkalmazandó minimális mértékét új bérbeadás
esetén az alábbiak szerint módosítja:
Bérleménycsoport

A

B

C

Díjövezet
21.450.- 7.740,-

4.400,-

17.160.- 7.740,-

3.520,-

12.980.- 7.740,-

2.600,-

I.
II.
III.
Ft/m2/év

A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti
díj:
11.500.-Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj:
11.980.-Ft/m2/év
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
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9)

A környezetvédelmi program kétéves felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal a határozati
javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag a határozati javaslat elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Az előterjesztés a korábban elfogadott ilyen irányú
programjuknak a felülvizsgálatát tartalmazza, hiszen rengeteg törvényi változás volt
ez időszakban, és ennek az átvezetését tartalmazza ez az anyag. A győri székhelyű
ABU Kft. végezte el a felmérést. Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki
irodavezetőt kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést
tenni?
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki
kiegészítést tenni, ha kérdés van, szívesen válaszol.

irodavezető:

Nem kíván

Császár László polgármester: A mai közmeghallgatásuk egyik témája a város
környezetvédelmi helyzete, ott is részletesen erről be fognak számolni. Képviselő
társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele,
kérdése?
Lévai József képviselő: Azt gondolja, hogy nagy anyag önmagában a koncepciónak
a visszatekintése és az új koncepció megfogalmazása, hiszen több, mint 200 oldal, ezt
átolvasni nem egyszerű dolog. Ez egy nagyon fontos területe a mindennapi
életüknek, hiszen ez a jövőjüket befolyásolja, hogy ezt mennyire sikeresen tudják
megvalósítani. Kiemelné az anyagból, hogy miután áttekintették a korábbi
koncepciót, szépen számba vették azokat az eredményeket, amelyeket a város e
tekintetben elér. Vannak még megoldásra váró kérdések, de több olyan terület van,
ahol sikeresen tudtak előre lépni. Az irodát kérdezi, hogy az új koncepció
kialakításakor, illetve a réginek a felülvizsgálatakor milyen metodikát követett a
szakértő? Máshol meglelhető dokumentumokat tekintett át és foglalta rendszerbe,
vagy adott esetben helyi mérésekre, helyi megtapasztalásokra alapozta a
megállapításait? Az anyag említi, hogy különböző szakhatóságoknak ezt el is kell
küldeni véleményezésre, így a Megyei Közgyűlési is tárgyalta Tapolca város
koncepcióját, és ott kiegészítő észrevételeket fogalmazott meg a szakbizottság. Ezek
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közül úgy látja, hogy jó néhányat beemeltek az anyagba, van néhány, ami ebből
kimaradt. Ha említhetne ilyet, akkor az anyag a felszíni vizeknél említette, hogy
Tapolcán számtalan forrás található, amelyről az anyag adott esetben nem tesz
említést, viszont környezetvédelmi szempontból adott esetben veszélyeztetett elem,
szükséges lehet erre is kitérni. Az anyag nem foglalkozik a sugárszennyezéssel.
Tapolcán szerencsére nem az épületek érintettek, hanem a Tavasbarlang megléte. Ezt
a kérdéskört nem látja az anyagban. Átolvasva az új koncepciót nem tudja, hogy csak
ő értelmezi-e rosszul a szöveget, vagy pedig elírás szerepel benne, de két helyen is ez
megtalálható, melyet idézne. Az ivóvíz színvonal megőrzésénél, feladatoknál a
következő szerepel: „A közüzemi ivóvízhálózatba be nem kapcsolt lakóingatlanok
számának növelése azokon a területeken, ahol ennek műszaki lehetősége
megteremthető.” Elképzelhető, hogy ő értelmez rosszul, és jól van megfogalmazva,
de véleménye szerint csökkenteni kellene.
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Az anyagnál azt a
metodikát követték, hogy először felmérték a helyzetképet, realizálták a mérési
eredmények alapján azt, hogy most milyen környezeti állapotok vannak. Ehhez
rendelték hozzá a környezeti állapot javításához szükséges célokat. Az
előterjesztésben foglaltak szerint is az anyag egy intézkedési tervvel zárul, ahol
részletesen elemzi, hogy hol, milyen teendőik vannak. Összességében meg kell
állapítani, hogy Tapolca város közigazgatási területe a Balaton kiemelt
üdülőkörzetében van. Itt lényegesen szigorúbb határértékek vannak, mind a
zajterhelésre, mind a légszennyezésre, mind pedig a vizek szennyezésére
vonatkozóan, ezért ezeket a határértékeket nekik be kell tartaniuk. Az egyik kiemelt
fejlesztés emiatt a szennyvíztelep rekonstrukciója van folyamatban, és a pályázat két
fordulója közül az egyiken túljutottak, a másodikat is időben teljesítik. A
forrásvizekkel kapcsolatban elmondja, hogy amit a városban mindenki ismer, a
Tóparton van a Bodonkút, arra különös figyelmet fordítanak. Három évvel ezelőtt
rendezték a környezetét, esztétikus kialakítást és kedvező vízvédelmi lehetőséget
biztosítottak. A kiskertekben törnek fel újabb források. A Tapolca-patak vízhozama is
a többszörösére duzzadt, ez összefüggésben van az intenzív vízkiemelés
megszüntetésével. Sugárterhelés mérésével legutoljára a laktanya átvételekor
foglalkoztak. Ott merült fel annak gyanúja, hogy esetleg sugárszennyező anyag
lelehető fel. A barlangban nem végeztek méréseket.
Lévai József képviselő: Az anyag úgy fogalmaz, hogy „Veszprém megye területéről
készült radiológiai összefoglaló helyzetértékelés a 2005-ös év szerint Tapolca
gyógybarlangot 2004-ben veszélyes munkahellyé nyilvánították a magas radonszint
miatt, és elrendelték az ott dolgozók személyek ellenőrzését.” Úgy tűnik, hogy van
ezzel kapcsolatos anyag. Ezt a levelet megkapta a hivatal. A kérdése az, hogy
foglalkoztak-e ezzel a témával?
Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Nem foglalkoztak
vele, a Nemzeti-park kezelésében van, ők sem jelezték ezt az óhajt, hogy vizsgálják
felül.
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Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a radon, mint háttérsugárzás
régóta ismert, hiszen ennek több évtizedes vizsgálatai is vannak. Ennek figyelembe
vételével küldik le a beteget is, hogy figyelembe veszik, hogy neki milyen sugárdózis
terhelése lehet. A radon háttérsugárzás, ami van mindenhol, csak ott a barlangban
kicsivel intenzívebb ez a dolog. Amit hallomásból tud, ennek a jótékony hatását
próbálják ott kihasználni.
Lévai József képviselő: A radon egy nagyon alattomos dolog, mert nem látszik, és
nem érzi az ember. Úgy gondolja, hogy nem megalapozott mérésre hivatkoznak. A
gyógybarlang működtetése különböző kezeken keresztül mozgott az elmúlt időben.
Mint ahogyan a hivatal sem tud erről hivatalosan, ezért ők valószínűleg még kevésbé
tudnak róla, hiszen ők még ezt a levelet sem kapták meg, viszont ott emberek
tartózkodnak tartósan. Az anyag konkrétan fogalmaz. Érdemes lenne azokkal
felvenni a kapcsolatot, akik a mérést végezték, mert információi szerint a korábban
gyógybarlangba foganasított rendszabályok nincsenek annyira szigorúan betartatva,
mint korábban voltak. Ez valószínű a működtetőváltás kapcsán is történik.
Dr. Csonka László képviselő: Néhány éve szakmai vita volt, Orbán Tibor még hozzá
is tud szólni. Sztanyik professzor ezt kizárta. Szabó Főorvos Úr, az akkori
barlangterápia vezetője felvetette, hogy itt radonkárosító hatás van, majdnem
bezárták a barlangot miatta. A kenyérkeresők foglalkozását majdnem megszüntették
vele. Sztanyik professzor, aki a sugárfizikai intézet igazgatója volt, elvégeztetett egy
vizsgálatot, és kizárta ezt. El tudja képzelni, hogy ezek a fals hírek így keveredtek.
Megkéri Orbán Tibort, hogy szóljon hozzá ehhez a kérdéskörhöz.
Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke: Tényleg úgy van, hogy nagyon komoly vizsgálat történt
ezzel kapcsolatosan. Tudomásul kell venni, hogy radonterhelés mindenhol van. Ahol
nem szellőztetnek, ott feldúsul a radon. Méréssel lehet ezt igazolni, és a kórházban
megfelelő módon igazolták, hogy mekkora a radontermelés. Nem elég az, hogy ott
van a radon, hanem az a lényeg, hogy mennyi időt tölt el abban a helyiségben, ahol a
radonterhelés van. Azok a betegek, akik idejönnek, olyan kevés időt töltenek el, hogy
az nem ártalmas nekik. Tény, hogy azok az ápolók, akik oda lemennek, több időt
töltenek ott, de őket állandóan ellenőrzik. Azok a fürdők, amiket nagyon szeretnek,
azok is radontartalmúak, viszont nincsenek ott egész nap és egész évben.
Gyakorlatilag az a radonterhelés egyátalán nem veszélyes az egészségre.
Császár László polgármester: Ha a kórház egy kicsit közelebb kerül hozzájuk, akkor
többet tudnak ezzel a kérdéssel foglalkozni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
238/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Város Környezetvédelmi
Programjának kétéves felülvizsgálatáról készített
beszámolót elfogadja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
239/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Város Környezetvédelmi
Programja 2009–2014. című anyagot elfogadja, és
felkéri a polgármestert az abban foglalt
intézkedési terv végrehajtására.
Határidő: azonnal, ill. 2014. december 31.
Felelős: polgármester
10) A tapolcai Bölcsőde infrastruktúrájának fejlesztése és kapacitásának bővítése
pályázati támogatással
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Idén már próbálkoztak bölcsődei pályázattal, igaz,
hogy az nem ilyen nagyságrendű volt. Kiírásra került a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” című, KDOP-2009-5.2.2/B kódszámú pályázati felhívás, amelynek
keretében 80.000.000.- forintot lehet elnyerni, ehhez 10% önrésszel ők gyakorlatilag
támogatnák. A bölcsőde kapacitás-bővítését, illetve a jelenleg meglévő épületnek a
felújítását is jelentené, nyílászáró cserét, homlokzatszigetelést, felújítást, illetve egy
15°-os hajlásszögű tetőt, a lapos tetőnél magasabb lenne. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Szatmári Jánosné képviselő: Nagyon szükségszerű lenne bölcsőde fejlesztésére. Ha
olyan szerencsések lehetnének, hogy a pályázatukat kedvezően értékelnék. A Család, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság nagyon jól tudja, hogy
mennyi gondjuk van a bölcsődei felvételekkel, hiszen nincs annyi hely, mint ahány
jelentkező van. Minden esetben indokolt lenne, hogy felvegyék a kisgyermeket a
bölcsődébe.
Császár László polgármester: Akik az előkészítésben részt vettek, megpróbálták
legjobb tudásuk szerint összerakni az anyagot. Bíznak a döntéshozók bölcs
döntésében, várják a fejleményeket.
Horváthné Német Edit képviselő: A bizottsági ülésen elhangzott a bölcsődevezető
asszony mondta el, hogy jövőre lesz 50 éves a bölcsődei szolgáltatás. Nem az épület,
és ez egy szép ajándék lenne a bölcsődének.
Császár László polgármester: Kérdezi, hogy a pályázatba beírásra került ez a tény?
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Köszöni Képviselő Asszony
felvetését, a pályázatba bele fogják írni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
240/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai Bölcsőde fejlesztését, összhangban
Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiájában
rögzített célkitűzésekkel és a „Tapolca Város
Önkormányzata
2007-2010.
évek
közötti
Stratégiai Programja, iránymutatás a 2011-2013.
közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban
foglaltakkal.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
fejlesztés megvalósítása érdekében a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
meghirdetett „ Szociális alapszolgáltatások és

32
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” című, KDOP-2009-5.2.2/B kódszámú
pályázati felhívásra nyújtsa be „A tapolcai
Bölcsőde
infrastukturális
fejlesztése
és
kapacitásának bővítése” megnevezésű, legfeljebb
bruttó 88.000.000,-Ft, azaz Nyolcvannyolcmillió
forint
összköltségű
projekt
pályázati
útmutatónak megfelelő dokumentációját.
A szükséges, legfeljebb 8.800.000,-Ft, azaz
Nyolcmillió-nyolcszázezer forint önkormányzati
saját erő biztosítására előzetes kötelezettséget
vállal a 2010-2011. évek önkormányzati
költségvetései,
a zártkörű önkormányzati
„Tapolca Jövőjéért” című kötvény forrásai
terhére.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
vállalja, hogy a támogatott beruházással
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat, a
projekt befejezésétől számított 5. év végéig, a
pályázatban
vállalt
szakmai
tartalommal,
kapacitásbővítéssel változatlanul fenntartja és
üzemelteti.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. december 01.
Felelős: polgármester
11) A helyi média jövőbeni működési lehetőségei
Előterjesztő: Császár László polgármester
Horváthné Németh Edit és Presits Ferenc képviselők az üléstermet elhagyják, a Képviselőtestület 13 fővel folytatja tovább ülését.
Császár László polgármester: Ehhez kapcsolódóan Lájerné Tóth Éva, a Tapolcai
Média Közalapítvány Kuratóriumának elnöke írt egy levelet, ami már a bizottsági
ülésen is felolvasásra került. A levél azt tartalmazza, hogy támogatja az előterjesztést
és az előrelépést. Azt jelentené, hogy a jelenleg a sugárzó adó jogával a Tapolcai
Média Közalapítvány rendelkezik, de ez a közalapítvány nem EU-komfortos, így
több pályázaton nem tudnak indulni a jelenlegi formában. Felkértek egy
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médiaszakértőt, aki átvizsgálva a jelenlegi helyzetet, elkészítette a szakértői
véleményt, amiből kiderül, hogy egy gazdasági társasági forma sokkal kedvezőbb
lenne ennek a működési feltételnek. Jelen előterjesztés is tartalmazza, hogy
megtartva a sugárzási jogot birtokló Tapolcai Média Közalapítványt, viszont a
működtetést január 01-től működtetné. Az alapító okirat tervezet mindenki számára
ismert. A Kft. vezetetésére a jelenlegi főszerkesztőt, Kovács Melindát szeretnék
megbízni egy 500.000.- forintos törzstőkével. A továbbiakban nem támogatás
formájában, hanem műsorvásárlásával rendelné meg Tapolca városa a műsort a Kfttől. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. Kéri
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselőt, hogy Horváthné Németh Edit képviselő
távolmaradása miatt ismertesse a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság álláspontját.
Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést a Képviselőtestületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Horváthné Németh Edit képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel
folytatja tovább munkáját.
Egyéb 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:
241/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú
Tapolcai Kommunikációs, Kulturális és Média Kft.
létrehozásával, a társasági szerződést elfogadja, a
Tapolca név használatához hozzájárul. A gazdasági
társaság ügyvezetőjének Kovács Melinda Tapolca,
Simon István u. 7. szám alatti lakost megválasztja.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a Tapolcai
Kommunikációs, Kulturális és Média Korlátolt
Felelősségű Társaság létrehozásával kapcsolatos
intézkedések megtételére, oly módon, hogy a cég 2010.
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január elsejével működését megkezdhesse. A
jogszerűség, kiszámíthatóság érdekében a szolgáltatás
időarányos
megrendelésére
a
jelenlegi
közalapítványi támogatással azonos mértékben –
előzetes
kötelezettséget
vállal
a
2010.
évi
önkormányzati költségvetés terhére. Felhatalmazza a
kommunikációs
együttműködési
szerződés
megkötésére.
A társasági alapításhoz szükséges 500.000,-Ft, azaz
Ötszázezer forint pénzeszközt Tapolca Város 2009. évi
költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos
szabályokról szóló 2/2009.(II.16.) Kt. rendelet 24. cím
Tartalékok, Általános Tartalék 40.000.0000,-Ft, azaz
Negyvenmillió forint összegű előirányzata terhére
biztosítja.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: polgármester
12) Támogatási
összeg
felhasználásának
Rendőrkapitányság számára
Előterjesztő: Császár László polgármester

engedélyezése

a

Tapolcai

Császár László polgármester: Itt van körükben kapitány Úr, aki levélben megkereste
őt, hogy az idén megítélt támogatást mivel nem tudják elkölteni, szeretnék a 2010.
évre átvinni. Ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 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
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Presits Ferenc képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja
tovább munkáját.
Császár László polgármester: A megjelölt célok is jelölve vannak az előterjesztésben.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
242/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
engedélyezi, hogy a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitánysággal
kötött
megállapodás
alapján
biztosított 2.500.000 Ft támogatás 2009. évi
maradványából
2010.
évben
1.201.250
Ft
többletszolgálatra, 318.750 Ft az udvari kapu
elektromossá
történő
átalakítására
kerüljön
felhasználásra.
Egyúttal a támogatási összeggel történő elszámolás
határidejét 2011. január 15-i időpontban határozza
meg.
13) Tapolca keleti városrészi utcák elnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: A kiküldött anyaghoz képest mindenki megkapta a
módosító előterjesztést. A bizottsági ülések során felmerült olyan kérdés, amit
áttekintve Jegyző Úrral arra a következtetésre jutottak, hogy a mai napon illetve a
Képviselő-testületi döntéssel ne csak az utcák kerüljenek elnevezésre, hanem maga a
számozás is kerüljön meghatározásra, hiszen erre konkrét jogszabályi leírás nincs,
hanem a kialakult szokásokra és a Képviselő-testület döntésére van bízva. Az I.
határozati javaslatot egy II. határozati javaslattal egészítették ki, amiben konkrétan
meghatározásra került, hogy melyik utca számozása honnan indul, és melyik irányba
halad. A bizottságok még az eredeti előterjesztést tárgyalták. 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 5 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.
Császár László polgármester: Jegyző Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
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Dr. Imre László jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni.
Császár László polgármester: Reméli, hogy a bizottsági üléseken felmerült
mindennemű igényt sikerült kielégíteni. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Lévai József képviselő: Szeretné megköszönni Polgármester Úrnak és Jegyző Úrnak,
hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat ilyen gyorsan beemelte az előterjesztésbe.
Császár László polgármester: Örül annak, hogy ilyen konstruktív munka folyik
bizottsági üléseken is. Ebből látszik, hogy nem egyszerű feladat egy utcát elnevezni,
és a számozását meghatározni.
Dr. Imre László jegyző: Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Földrajzi
Névbizottság egy előzetes véleményt adott. Bizottsági ülésre vitte az e-mailjüket is.
Telefonon egyeztetett a Földrajzi Névbizottság tagjaival, és megtették azt, hogy a
munkát segítsék, hogy vállalható, hogy ezekkel a nevekkel semmilyen probléma
nincsen. Javaslatot tettek, és ez az előterjesztésben is szerepel, hogy az utca, tér
névjelölést a névhez hozzá kell illeszteni. A nevek után vastagítva megjelent a
közterület megnevezése is. Ennek megfeleltek. Bizottsági ülésen jelezte, hogy apróbb
helyesírási hibákat jeleztek. Volt egy korábbi Képviselő-testületi döntés, mely szerint
Tapolca város közigazgatási területére vonatkozóan az utcák elnevezésére,
származására vonatkozó helyi rendelet alkotásra kerüljön. Akkor 2009. december 31.
volt a határidő. Az előterjesztésben jelzik, hogy ez a decemberi ülésre el fog készülni.
Mivel úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Barackos utca elnevezését
kettéválasztja majd a későbbiekben, javaslatára úgy döntött Polgármester Úr a
Képviselő-testület véleményét figyelembe véve, hogy most ebben a normatív
határozatban dönt, és a következő testületi ülésen a jövőre nézve helyi rendeletet
alkot.
Császár László polgármester: Természetesen ezeket az elveket és normákat fogja
követni a Képviselő-testület, amiket megjelöltek.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
bocsátja a javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
243/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Barackos városrészben található utcák
közterület
nevéül
–
a
térképmellékletben
meghatározott sorszámok szerint – az alábbi neveket
határozza meg:
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1. számú (3743. hrsz.) utca:
2. számú (3749. hrsz.) utca:
3. számú (3734., 3437/79. 3437/97.,
3437/78.hrsz.) utca:
4. számú (3749. hrsz.) utca:
5. számú (3437/79., 3632.hrsz.) utca:
6. számú (3757., 3743., 3742., 3700.,
3723., 3632., 3614. hrsz.) utca:
7. számú (3632. hrsz.) utca:
8. számú (3670. hrsz.) utca:
9. számú (3689., 3708. hrsz) utca:
10. számú (3630. hrsz) utca:
11. számú (3701. hrsz-ú) utca:
12. számú (3437/97., 3437/96., 3447.,
3437/79 hrsz-ú) utca:
13. számú (3700. hrsz-ú) utca:

Madách Imre utca
Kosztolányi Dezső utca
Keresztury Dezső utca
Tóth Árpád utca
Kós Károly utca
Sütő András utca
Szabó Magda utca
Mikszáth Kálmán utca
Bertha Bulcsu utca
Gárdonyi Géza utca
Benedek Elek utca
Tatay Sándor utca
Márai Sándor utca

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és
Jegyzőjét az utcák elnevezésével kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. december 1.
Felelős:
polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
244/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca „Barackos” városrészben található utcák
házszámozását az alábbiak szerint határozza meg úgy,
hogy minden önálló hrsz-ú ingatlan csak egy
házszámot kaphat:
1. Madách Imre utca: az utca házszámozása Nyugatról
Keleti irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
2. Kosztolányi Dezső utca: az utca házszámozása Délről
Északi irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
3. Keresztury Dezső utca: az utca házszámozása
Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal indítva
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történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal
oldala a páros számozást kapja.
4. Tóth Árpád utca: az utca házszámozása Délről Északi
irányba 1-es számmal indítva történik úgy, hogy az
utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
5. Kós Károly utca: az utca házszámozása Nyugatról
Keleti irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
6. Sütő András utca: az utca házszámozása Délről Északi
irányba 1-es számmal indítva történik úgy, hogy az
utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
7. Szabó Magda utca: az utca házszámozása Nyugatról
Keleti irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
8. Mikszáth Kálmán utca: az utca házszámozása Délről
Északi irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
9. Bertha Bulcsu utca: az utca házszámozása Nyugatról
Keleti irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
10. Gárdonyi Géza utca: az utca házszámozása Délről
Északi irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
11. Benedek Elek utca: az utca házszámozása Nyugatról
Keleti irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
12. Tatay Sándor utca: az utca házszámozása Délről
Északi irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
13. Márai Sándor utca: az utca házszámozása Nyugatról
Keleti irányba 1-es számmal indítva történik úgy,
hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a
páros számozást kapja.
A

házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról,
pótlásáról az ingatlan tulajdonosának, illetve
kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a
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házszámtábla közterületről jól látható legyen.
Saroktelek esetében az ingatlan utca, illetve házszám
azonosítását az ingatlan bejárata határozza meg.
Felhatalmazza Tapolca Város Jegyzőjét az utcák
ingatlanainak
házszámozásával
kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. november 27., illetve folyamatos
Felelős:
jegyző
Bakos György képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja tovább
munkáját.

14) Védőnői körzetek átalakítása
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. A bizottsági ülésen részt
vett Kállai Tünde kistérségi vezető védőnő, aki a testületi ülésen nem tud részt venni,
és egy általuk is ismert problémát vetett fel az ülésen, méghozzá a védőnői
körzetekben gondozott gyerekek száma nem egyezik meg legtöbb esetben azon
létszámmal, ami után normatívát tudnak igényelni. Ezt Décseyné Raposa Mária
Irodavezető Asszonnyal egyeztettek, hogy egy olyan megoldást próbálnak keresni,
hogy a lakcímet egyeztetik a valóban gondozott gyermekek és Jegyző Úr által
lejelentett, a lakónyilvántartásban szereplő gyermekekkel. Így talán meg tudják
keresni azt a hézagot, hogy egy-egy körzetbe akár tíz-huszas nagyságrenddel is több
gyereket gondoznak, mint amennyi valójában be van jelentve lakcím szerint. Erre
megkezdődtek az egyeztetések.
Bakos György képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja
tovább munkáját.
Császár László polgármester: 2005-ben lett utoljára a körzet módosítva. Nyilván a
lakosság és gyermekszám is változik, és ehhez kell igazítani folyamatosan. Ezt az
anomáliát, hogy csak a lakcímmel bejelentkező gyermekek után tudják a normatívát
igénybe venni, ezt is meg kell keresni, mert az a 20-30 gyermek is fontos, hogy azok
után is le tudják hívni a normatívát. Az a szülő is ezt akceptálni tudja, akit ezzel
megkeresnek, hiszen az ellátás részére kötelező. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
26/2009. (XI.27.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a védőnői körzetek átalakításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 26/2009. (XI.27.)
Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
245/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a védőnői körzetek számában bekövetkező
változás miatt a Szociális és Egészségügyi
Alapellátás Intézet létszámát 2010. január 01.
napjával 1 fővel csökkenti.
15) Raposka Község Önkormányzatával a szociális
biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

alapszolgáltatások

Császár László polgármester: Raposka polgármester megkereste, hogy az összes
olyan szociális alapszolgáltatással már Tapolcával közös megállapodásba van, kivéve
a gyermekvédelmi alapellátás. Ezt szeretnék január 01-től Tapolcához kapcsolni,
hogy teljes egészében Tapolca Város Önkormányzatával lássák el közösen a
szolgáltatásokat. Raposka Képviselő-testülete már megtárgyalta ezt az előterjesztést,
és elfogadták. A közöttük lévő társulási megállapodás kerülne módosításra. 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.
Császár László polgármester: Décseyné Raposa Máriát kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
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Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Apró pontosításokat
mondana. A Társulási Megállapodás céljánál kimaradt a 64. §, tehát a szociális
törvény 62-64-es §-át érinti ez a Társulási megállapodás. Elírás történt továbbá a VI.
részben, hogy a Társulási Megállapodás 2010. január 01-én lép hatályba, és nem 2009.
december 31-vel. Ezt körjegyző Úr azért kérte, mert Raposka jelen pillanatban tagja
egyfajta társulásnak ugyanezen feladatok ellátására. Egy feladat ellátására a két
társulásnak nem lehet tagja. Remélhetőleg Raposka a tegnapi napon felmondta a
másik Társulási Megállapodásukat, így január 01-től lépne életbe a Társulási
Megállapodás. Raposkának a tevékenység végzéséhez a működési engedélyüket
módosítani kell. A módosítás pedig a Társulási Megállapodás módosítását követően
tudják kérni.
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 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
246/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
módosítja Raposka Község Önkormányzatával a
szociális alapszolgáltatások hatékonyabb módon
történő ellátására kötött Társulási Megállapodást,
és a Társulás keretében biztosítja a családsegítést és
a gyermekjóléti szolgáltatást Raposka község
állampolgárai számára.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
247/2009. (XI.26.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a melléklet szerint módosítja a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratát.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
módosított Alapító Okirat aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. november 30.
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK
Császár László polgármester: Szeretne egy örömteli bejelentést tenni. Sárközi János,
a Tapolcai Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság alelnökétől kapott egy értesítést, mint a
köztestület elnöke, hogy a Megyei Tűzoltó Parancsnokság átfogó ellenőrzést végzett
a tűzoltóságoknál. 2008. évvel bezárólag öt éves átfogó ellenőrzést hajtottak végre.
Ezúton köszönte meg Lauer János tűzoltó ezredes Úr valamennyi önkéntes tűzoltó
munkáját. A tűzoltóság valamennyi papírjait rendben találták. Határidőben,
rendezetten, és hiánytalanul rendelkezésre bocsátották az iratokat, ugyanis nem
mindenkinél fordult elő. Gratulál a helyi köztestületi tűzoltóiknak, és további jó
munkát, erőt, egészséget kíván, valamint minél kevesebb közreműködést a
balesetekben.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Szatmári Jánosné képviselő: A laktanya területén főleg arra a területre szeretné
felhívni a figyelmet, amelyik közös a lesencetomajiak területével, a régi Dobó
laktanyánál. Ott megindult egy erős falbontás az erdő felőli részen. Felhívta Barbalics
képviselő Urat, hogy tud-e valamit erről. Ő annyit mondott el válaszképpen, hogy az
nem a tapolcai önkormányzat területe. Azon a területen ha ezt felbontják, akkor az
erdő részéről teljes egészében bejárási lehetőség lesz. Ha ilyenkor elkezdenek valamit
bontani, nem kell ehhez valamilyen engedély, vagy ugyanúgy lesz, mint a „baglyas”
kivágása, kiirtása, hogy most gyorsan mindent kivesznek, amit ki tudnak venni, és
ugyanakkor pályáznak együtt a két önkormányzat? Valami egyezségnek kell lennie,
hiszen akkor az ő területükre az erdő felől teljes mértékben bejön az, aki akar, hiába
állítanak őrséget.
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Császár László polgármester: Erről már tájékoztatták. Nekik ebbe nincsen
beleszólásuk. Az őrzés-védelmet is közösen próbálják megoldani. Az a lőtér
védőfala, ahol kisméretű téglát bontanak, amit tovább lehet hasznosítani. Nyilván ők
ebből pénzt szeretnének csinálni. Az erőd is a lesencetomaji önkormányzat területe.
Ilyen jellegű beleszólásuk nincs. Arra még nem volt példa, hogy a tapolcai
önkormányzat területén bontottak volna az ő beleegyezésük nélkül.
Bozsoki Lajos képviselő: A Fő utca árvácskával való beültetése nagyon szépen
sikerült, nagyon szép is volt. Figyelte, ahogy a fáknak lehullott a levele. Jöttek a
munkások, gereblyézték kifele a falevelet, és közben lefejezték az árvácskákat. Az
árvácska kb. 40%-a le van fejezve, és 60%-a van meg. Lehet, hogy új bimbót fog
hozni. Az lenne a javaslata, hogy meg kellene várni, míg a fák ledobják a levelüket.
Császár László polgármester: Tudomása szerint úgy fújták le róla a levelet, nem
gereblyézték le róla.
Bozsoki Lajos képviselő: Gereblyével távolították el a levelet.
Császár László polgármester: Köszöni képviselő Úr javaslatát, úgy gondolja, hogy
aki végzi a szolgáltatást ezen a területen, az ő kompetenciája a pótlása és ennek az
ápolása. Ha olyan hiányos lesz, akkor pótolni kell.
Bakos György képviselő: Náluk komolyabb a probléma. Sajnos hozzájuk nem jutott
árvácska Diszelbe, nem tudja, mi ennek az oka. Vagy rosszul számolták ki a
darabszámot, vagy egyéb más.
Horváthné Németh Edit képviselő: Szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet,
hogy megtörtént a tanulmányi ösztöndíjaknak az elbírálása. Ezt azért mondja el
nyilvános ülésen, mert felmerült egy probléma az elbírálásnál, méghozzá a
környezettanulmány készítése. Szeretné a lakosságot is tájékoztatni, hogy az
elbírálásnak feltétele az, hogy környezettanulmányt készítsenek a hivatal
munkatársai. Ha ez nem készül el, akkor nem kerül a bizottság elé a kérelem. Kéri a
lakosságot, hogy aki kérelmet nyújt be az önkormányzat felé, az abban az
időpontban, amikor a hivatal munkatársai jelzik, hogy felkeresik a családot, akkor
legyenek otthon. Elég nagy munka a hivatal munkatársainak, és nem igazán
szerencsés, hogy több alkalommal kell felkeresni az ügyfelet. Megköszöni Décseyné
Raposa Mária munkáját, hiszen a Bursa Hungarica ösztöndíjak elbírálása után
másnap már elkészítette a bizottság javaslatára a sorrendet. Kéri a megyei
önkormányzati képviselőket, hogy akinek hatása van rá, azokat a diákokat, akiket
javasoltak a Megyei Önkormányzatnál is, támogassák.
Buzás Gyula képviselő: Elmondja, hogy az E-ON-nál jobban oda kellene hatni a
közvilágítással kapcsolatban, mert lassú az ügyintézés.
Császár László polgármester: A múltkori bejelentésüknek volt hatása, azóta
bejelentkezett nála az EH-SZER vezetője, aki a közvilágításért felelős. Reméli, hogy
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jövő héten le tud vele ülni, és akkor elbeszélgetnek a dolgokról. Információja szerint
van már egykét város, aki felbontotta velük a szerződést. Az önkormányzatot sok
olyan cég keresi, aki átvennék a közvilágítás üzemeltetését. Már nemcsak az E-ON
tud szolgáltatni ezen a területen, ennek a feltételeit meg kell teremteni, de reméli,
hogy ha a közeljövőben találkozik vele, hathatósabb lesz az ilyen irányú kérésük.
Úgy gondolja, hogy egy önkormányzati bejelentés, ami nem egy-egy személyt,
hanem általában több személyt, vagy egy településrészt érint, az azért fontosabb. A
fontossági sorrendet fel kell állítani. Az önkormányzat egy gépi hanggal tud
kommunikálni, és úgy jutnak el az adott ügyintézőhöz. Ezen lehetne változtatni.
Nem azért szólnak, hogy egy izzót cseréljenek ki, hanem annak bizonyára nyomós
oka van, ha egy gyalogátkelőhelynél vagy egy balesetveszélyes útkereszteződésnél
nem égnek a lámpák. Sok esetben egy fél utcarész marad világítás nélkül.
Foglalkoznak a kérdéssel, reméli, hogy Igazgató Úrral meg tud olyan dologban
állapodni, amiről a Képviselő-testületet tájékoztatni tudja.
Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke: Egy nyugtalanító témáról szeretne szólni. A Fő tér és az
Ady Endre utca közötti átjáróban az elmúlt két hétben két rablásos baleset történt
úgy, hogy az átjövő személyeknek a kezéből, a válláról lekapták a táskát. Az egyik
ilyen táskalekapás balesettel is járt. Sötétek ezek az átjárók nagyon. Szeretne egy
konzultációt a város illetékeseivel, hogy nem lehetne-e azokat a közöket egy kicsivel
jobban megvilágítani, hogy azokat az elvetemült személyeket el tudnák riasztani.
Van olyan udvar, amelyik egyáltalán nincs megvilágítva. Félő az, ami ott történik.
Nem nagyon mertnek már sötétedés után a sötét helyekre kimenni az emberek. Egy
konzultációt szeretnének kérni az ott lakókkal közösen.
Sólyom Károly alpolgármester az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 16 fővel
folytatja tovább munkáját.
Császár László polgármester: Rendőrkapitány Úr már nincs itt, de neki is
beszámolnak erről. Ennek egy része nem közterület, hanem magánterület. Meg kell
vizsgálni, hogy mit lehet ott kialakítani.
Dr. Imre László jegyző: Kapitány Úrral ebben a kérdésben már konzultált azelőtt,
hogy ezek a sajnálatos események bekövetkeztek volna. Az átjárók jobb kivilágítása
miatt nagyon sok közvilágító test nem égett, és gyakorlatilag a Vasudvartól egészen
a Régi Postaudvarig sötétségbe borult az a városrész. A két utca között jelentős az
átjárás. Idős polgártársaik arrafele tömbházban élnek, és este ilyenkor 5-6 órakor
lemennek a boltba, és ekkor történtek ezek a bűncselekmények. Kapitány Úr
fokozottan figyel ezekre a kérdésekre. Kollégáikkal azokat a helyeket vizsgálják a
rendőrhatósággal együtt, amely lehet hogy magánterületen van, és elképzelhető,
hogy a társasházakkal közösen kell egyeztetni, hogy újabb lámpatesteket
kihelyeznek azokra a helyekre, ahol a közforgalom előtt a magánterület is nyitva áll.
A kivilágítás csökkenti a veszélyt. Kapitány Úr arra tett ígéretet, illetve kinyilatkozta,
hogy komoly foglalkoznak a kérdéssel.
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Császár László polgármester: Bízott abban, hogy Sólyom Károly alpolgármester Úr
ideér a rendezvényről. Azért volt távol, mert 14.00 órakor ma volt egy ünnepélyes
díjátadás a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara által közösen alakított Veszprém Megyei Minőség Díj
átadása. Tapolca Város Polgármesteri Hivatala ezt a minőségdíjat megkapta. Ez a
hivatal és az önkormányzat közös munkáját dicséri. Ez pályázat formájában kerül
minden évben kiírásra. Ebben az évben Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala is elindult, és elnyerte ezt a díjat. Szívből gratulál Jegyző
Úron keresztül az egész hivatalnak. Reméli, hogy az a munka, ami már hosszú évek
óta folyik, ez tovább folytatódik, és az önkormányzat is ilyen szellemben fogja
támogatni a hivatalt, hogy ez a minőségi munka tovább tudjon folytatódni. Szívből
gratulál mindenkinek, aki részt vette ebben a munkában, a hivatal valamennyi
dolgozójának. A Képviselő-testületi ülés miatt Jegyző Úrral nem tudtak ezen részt
venni, hiszen úgy volt, hogy ők mennek.
Sólyom Károly alpolgármester: Jó érzés volt részt venni az ünnepségen. Annyiban
egészíti ki, hogy ez a Minőségi Díj vállalkozói szektorra és közszféra szektorra van
meghirdetve az említett két szervezet részéről. Ez már kilenc éve működik. Az
informális beszélgetés során a Bíráló Bizottság elnöke kifejezte abbéli
meggyőződését, hogy ez a fajta működési rend akár egy régiós, akár egy országos
minőségi díjra is alkalmas lenne. Maga nevében is gratulál a hivatal valamennyi
dolgozójának.
Császár László polgármester: Minden évben egy megyei díjazott keramikus
iparművész alkotását szokták átadni. A díj egy erkölcsi elismerés. A város
lakosságának is egy jó dolog, hogy ilyen hivatalba mehetnek adott esetben az ügyeit
intézni, ahol XXI. századi körülmények és lehetőségek is rendelkezésre állnak a
hivatal dolgozói részéről is. Reméli, hogy Jegyző Úr a régiós és esetleg az országos
versenyre is benevez, hátha ott is sikereket tud elérni a hivatal.
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 15.55 órakor bezárja.
K. m. f.
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