TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/50-66/2009.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 18án (péntek) 8.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Császár László
polgármester
Sólyom Károly
alpolgármester
Marton József
alpolgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
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 és Szabóné Szakács Judit Általános
Igazgatási Irodavezetők, Ughy Jenőné Okmányiroda vezetője,
Tóth Mária oktatási referens, Dr. Rozgonyi Viktória Hatósági
Csoportvezető, Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki
Irodavezető, Ihász József Építéshatósági Csoportvezető, Joó
Ferenc vezető tanácsos, Fülöp Jánosné főmunkatárs, Kertész
Márton
informatikus,
Döméné
Domonkos
Bernadett
jegyzőkönyvvezető,
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Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Dr. Varga István – Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatója, Nagy Eörsné –
Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc
Városszépítő Egyesület elnöke, Molnár Attila Német Kisebbségi
Önkormnyzat elnöke, Kiss Nándor Remondis Kft. ügyvezető
igazgatója, Baksa Júlia Tapolcai Általános Iskola igazgatóhelyettese, Ulrike Vollner és Bogdán Mariann Assisi Szent
Ferenc Állatmenhely képviseletében, Kárpáti Imre – Tapolcai
Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Orbán Tibor Tapolca
Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit.
Külön köszönti Ulrike Vollnert és Bogdán Mariannt, akik az elmúlt időszakban több
kitűntetésben részesültek. Ulrike Vollner az „Év állatvédője” kitűntetést kapta, az
Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány pedig „Pedigré” díjat. Ebből az
alkalomból egy emléklappal és egy csokor virággal köszönti Ulrike Vollnert és
Bogdán Mariannt.
2009. december 11-én a Veszprém Megyei Testnevelési és Sporthivatal az „atlétikai
sportág támogatásáért” díjat adományozta Tapolca Városnak. Ezt a díjat a dr. Papp Pál
és Csermák József emlékverseny hosszú időn keresztül történő ápolásáért kapta a
város.
December elején Marton József alpolgármester és Bakos György képviselő
Finnországba látogatott. Felkéri Marton József alpolgármestert, ismertesse a
jelenlévőkkel, milyen kitüntetéssel gazdagodott Tapolca városa.
Marton József alpolgármester: Tapolca finn testvérvárosa Lempäälä, a finnek
nemzeti ünnepe alkalmával tettek látogatást. Lempäälä Tapolcának az Eric Edner
díjat ítélte, aki többek között Tampere város megalapítója volt. Tapolca a két város
között kialakult jó kapcsolat miatt érdemelte ki ezt a díjat. Hozták továbbá
finnországi barátaik üdvözletét is.
Császár László polgármester: November 28-án a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat rendezvényén a diszeli Talentum Ifjúsági
Egyesület „A régió legdinamikusabban fejlődő ifjúsági egyesülete” díjat vehette át.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 16 fővel határozatképes. Technikai okok miatt
javasolja, hogy a Képviselő-testület a napirend tárgyalását a zárt ülés napirendi
pontjainak tárgyalásával kezdje meg. Javaslatát szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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254/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyhangú szavazati aránnyal dönt arról, hogy
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását
a zárt napirendi pontok tárgyalásával kezdje meg.
A Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.
ZÁRT ÜLÉS
A zárt ülést követően a Képviselő-testület 9.15 órától
nyilvános ülés keretében folytatja munkáját
Császár László polgármester: Napirend előtti pontként a polgármester, az
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó.
Felkéri Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót, hogy az IVS pályázattal
kapcsolatosan adjon tájékoztatást.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: A Tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitáció című pályázat II. fordulós dokumentációját készítik. A rendelkezésre
álló idő egy év, amit ez év februárjától számítanak. Sok kiviteli tervet, kimutatást és
költségvetést készítettek. Mérföldkövekben teljesítik ezt a II. fordulós
dokumentációt. A harmadik mérföldköve elkészült, a negyedik mérföldkövében
kaptak egy olyan utasítást a közreműködő szervezettől, hogy az eddigi tervezői
költségvetések helyett kiviteli költségvetéseket kell csatolni. A támogatások mértéke
nem változtatható. Ennek beadásán dolgoznak. Év végére, jövő év elejére készülnek
el a dokumentációval. Bízik benne, hogy márciusban megkezdődhet a munkák
kivitelezése.
A napirendi ponthoz nem hangzik el hozzászólás, Császár László polgármester
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
265/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót elfogadja.
Császár László polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület „Az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítása” című előterjesztést a napirendre 8. pontként
felvegye, továbbá vegyes ügyek keretében a „Tapolcai Diák- és Közétkeztető
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Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme” című előterjesztést a Vegyes
ügyek keretében tárgyalja. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
266/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
mai ülésén a napirendi pontokat a következők
szerint tárgyalja azzal a kiegészítéssel, hogy a „Az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet
módosítása” című előterjesztést 8. napirendi
pontként felveszi:
1)

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

2)

2010. évi átmeneti gazdálkodásról
rendelet-tervezet
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)

A települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelései
helyi
közszolgáltatásról,
a
köztisztaság
fenntartásáról és a környezet védelméről szóló
7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006.
(VI. 19.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)

Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 10/2006. (III. 20.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)

Orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)

A közterületi nevek megállapításáról, a
házszámozás, valamint a névtáblák és a

szóló
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házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
8) Az
Önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
9)

Tapolca
Város
Polgármesteri
köztisztviselői
részére
teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

Hivatala
kiemelt

10) Szociális
szolgáltatási
koncepció
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
11) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

terv

13) Hozzájárulás
a
Veszprém
Megyei
Önkormányzat
fenntartásába
átadott
közoktatási feladatellátáshoz a 2010. évi
költségvetési évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
14) Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatójának kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
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NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

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

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Buzás Gyula képviselő: A városüzemeltetési feladatoknál mi indokolta az
átcsoportosítást?
Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető: A városüzemeltetési feladatoknál a
teljesítések arányában történt átcsoportosítás. A fő költségvetésen belül volt
átcsoportosítás.
Több hozzászólás nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
27/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2/2009. (II.16.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és 27/2009. (XII.21.)
Kt. rendeletei közé iktatja.
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2)

2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét a javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
28/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja és 28/2009.(XII.21.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

3)

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelései
helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatokat 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az I. határozati javaslatot 7 igen, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodás mellett, a II. határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I.
határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, a II. határozati
javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Ismerteti a bizottsági üléseken elhangzott rendelettervezet 3. és 6. §-ára vonatkozó pontosításokat. Felkéri Sólyom Károly
alpolgármestert, foglalja össze, az elmúlt évben történteket és mit szeretnének
megvalósítani.
Sólyom Károly alpolgármester: Közel tíz évvel ezelőtt Veszprém megye 187
települése elhatározta, hogy az ISPA program keretében létrehoz egy olyan
hulladékkezelési rendszert, ami az előírásoknak megfelel. Ez a tíz év hosszúnak
bizonyult, sikerült az összes buktatóját megismerni. A helyszín kiválasztásával
éveket csúszott a társaság. Az események az elmúlt négy évben gyorsultak fel. Eddig
fizetnivaló volt, de teljesítmény nem. Ezt a pályázatot a konzorcium a tíz évvel
ezelőtti költségelemekkel megnyerte. Sikerült jogilag végleges helyszínt találni a
hulladéklerakónak. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék
kezelési Önkormányzati Társulás pályázatot írt ki ennek a beruházásnak a
megvalósítására, ami a tavasz folyamán el is elkezdődött. A rendelkezésre bocsátott
uniós pénz és a 187 település saját erős forrása nem elegendő a beruházás
megvalósításához, ha ezen felül gépi eszközökre is szükség van. A beruházás
elindult, várhatóan 2010. nyarán kerül olyan helyzetbe a királyszentisváni lerakó,
hogy fogadni tudja a beérkező hulladékot. Nemcsak a beruházást, hanem a
szolgáltatást is meg kellett pályáztatni. Az üzemeltetési jogot az Észak-Balatoni
Hulladékkezelő Konzorcium nyerte el. Ugyanazok a hulladékkezelő cégek kerültek
be, amelyek más területen szolgáltatnak. Ezután megkezdődtek a tárgyalások,
mennyire lehet ártalmatlanítani a hulladékot. Hosszú tárgyalások vezettek oda, hogy
erről döntést lehessen hozni. Korábban már elfogadták azt, hogy irányelvek alapján
adjanak árajánlatot. A Remondis Kft-vel mindig az infláció alatti emelést tudták
elérni. Két új költségelem várható a hulladékkezelésnél. Egyik, hogy a helyben
beszedett hulladékot válogatni kell. Második, hogy ezt a hulladékot el kell szállítani,
ott a mai kor követelményeinek mechanikai, biológiai előkészítés után kell
ártalmatlanítani. Harmadik az a vagyon, ami létrejött az által, hogy megépül az
átrakó és valahol még komposztálót is létre kell hozni. Ezek amortizációs költsége is
beépül. A hulladék törvény szigorúan előírja, hogy a beruházás befejezése után újra
elő kell teremteni azt az összeget, amellyel majd meg lehet valósítani egy újabb
hulladéklerakót. Az utóamortizációs költség szintén nagyon jelentős. Ez a három
tétel hozza létre azt a költségdíjat, ami 2010-től részben a lakosságot is érinti. 2010.
nyarán a próbaüzem költségeit a kivitelező magára vállalta. A három hónapos
próbaüzemtől december 31-ig már az új hulladéklerakó üzemel. Ennek a négy
hónapnak az önkormányzatra eső részét plusz költségként vállalni kell. A márciusi
képviselő-testületi ülésen beépítik a rendeletbe azokat a költségelemeket, amelyeket
meghatároztak. Így válik szükségessé olyan mértékű emelés, ami jelentős az előző
évekhez képest. Olyan hulladékkezelő rendszer épül a Balaton-felvidéken, ami 20-25
évre megoldja a problémát.

9
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet módosítását és január 1-től az
árakat elfogadni szíveskedjen.
Császár László polgármester: Március 1-től december 31-ig terjedő időszakról van
szó, ami a lakosságot érinti. A 6.817.038 Ft-ot az Önkormányzat a szolgáltató felé
megtéríti. A szolgáltató minden év októberében megteszi az ajánlatát, december 15-ig
kell a Képviselő-testületnek döntést hozni. 2011. január 1-től fog életbe lépni az új ár.
A 2010. év átmeneti évnek tekinthető, február 28-ig még a régi díjakat kell fizetni.
Lévai József képviselő: Történt kalkuláció arra vonatkozóan, mennyi helyi
adóbevétel lesz, ha részben Tapolcára koncentrálódik a tevékenység végrehajtási
helye?
Kiss Nándor Remondis Kft. ügyvezető igazgatója: Jelen pillanatban nem tud
választ adni, mert a próbaüzem utáni időszak 2010. szeptember-októbertől indul.
2011. évi működés és az akkori adójogszabályok ismeretében tudna választ adni.
Császár László polgármester: Árbevétel növekmény lesz, több millió forintos tétel.
Presits Ferenc képviselő: Az előterjesztésben szerepel, hogy az összeg havi 454 Ft-tal
magasabb a tavalyi évi díjnál, ami figyelembe véve a többletszolgáltatás mértékét
nem tekinthető túlzottnak. Milyen többletszolgáltatásról van szó?
Császár László polgármester: A többletszolgáltatás a hulladékkezelés
technológiájában nyilvánul meg. A hulladék nem ömlesztve kerül a depóniára,
hanem szelektíven, növekszik a szelektív hulladékgyűjtők száma. A lakosságtól el
lehet várni, hogy a hulladék egy részét szelektív gyűjtőkbe helyezzék.
Kiss Nándor Remondis Kft. ügyvezető igazgatója: Sólyom Károly alpolgármester
igazat mondott, amikor arra utalt, hogy az elnyert összeg nem fedi a költségeket. Az
időbeli eltolódás végett szigorúbb előírásoknak kell megfelelni, a hulladéklerakó
műszaki szintje a mai kornak megfelelő lesz.
A 454 Ft-os többletszolgáltatást nem a lakosság fogja érezni. Alapvető cél lenne a
Királyszentistvánra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése. Megyei szinten 34%-os a szelektíven gyűjtött hulladékok aránya. Ezt az arányt 20-26%-ra kellene
felemelni. A Tapolcán található 18 szelektív sziget mellé még 20-at kellene
kihelyezni. A változás annyi lenne, hogy nem négy, hanem három edényből állnának
ezek a szelektív hulladék gyűjtő helyek. Két gyűjtőjáratot indítanának, egyik a
szelektív gyűjtést, a másik a klasszikus maradék hulladék gyűjtését végezné.
Presits Ferenc képviselő: A szelektív hulladék újrahasznosításából adódóan
csökkenni fog a szemétszállítás és ha igen, milyen mértékben?
Kiss Nándor Remondis Kft. ügyvezető igazgatója: Az egész rendszer felépítése a
jövő év decemberében lesz érdekes. Az elfogadott díj tartalmazza a szelektív
hulladék gyűjtését, a maradék hulladék gyűjtését és valamennyi üzem működtetési
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költségét. Komplex rendszer lesz. A költség magában foglalja a szelektív rendszer
működési költségét is. Biztosan kevesebb lesz.
Lévai József képviselő: A szelektív gyűjtés az árkalkulációban 0 Ft-tal szerepel. Az a
feltétel továbbra is állni fog, hogy a szelektív hulladék gyűjtés költsége az
önkormányzatokat terheli. Ezek a költségek nem kerülnek be a lakossági díjba.
Császár László polgármester: Bent vannak ebben a költségben. Az előterjesztés is
tartalmazza, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek egyéb költsége bent van a
díjban.
Lévai József képviselő: A II. határozati javaslat tartalmazza, hogy a Képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert tárgyalások lefolytatására. Milyen tartalmat
érintenének ezek a tárgyalások?
Császár László polgármester: Az időpont ne március 1-től február 28-ig legyen, és az
a struktúra, amit a korábbi rendeletben elfogadtak, az új struktúrával kerüljön be.
2011-től nem az Önkormányzat, hanem a szolgáltató számláz a lakosságnak, lesznek
olyan kérdések is, amiket a rendeletben is módosítani szükséges.
Benczik Zsolt irodavezető: A meglévő szelektív gyűjtőknek eddig is az
Önkormányzat fizette a díját, ami ezután sem fog változni. Az újonnan kialakítandó
szigetek a rendszer részét képezik majd, így teljes mértékben a lakosság veszi
igénybe.
A 454 Ft-os többletszolgáltatás mértéke nem tekinthető túlzottnak – megfogalmazás
tőle származik. Kinek mi túlzott és mi nem? Ez az összeg kb. 4 m3 földgáznak, illetve
1,5 liter motorbenzin költségének felel meg. Valakinek ez az összeg sok, valakinek
kevés. Ezt az összeget befektetésnek is lehet tekinteni, a lakóhely környezetének
megóvása havi szinten ennyit megér.
Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke: El kell ismerni, ha tiszta környezetet szeretnének, bizonyos
feltételeknek meg kell felelni, és ez pénzbe kerül. Véleménye szerint az a pénzösszeg,
amit erre áldozni kellene, nem túlzott. Más városokban magasabb a szemétszállítási
díj. Szükségesnek tart egy ún. hulladékhíradó közvetítést, amelyben minden
városlakó tájékoztatást kapna, hogy pontosan miről is van szó.
Császár László polgármester: Erre mindenképpen sor kerül, hiszen uniós
pályázatoknál elvárás a lakosság tájékoztatása.
Kárpáti Imre Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke: A bizottsági
üléseken tájékoztatást kapott az áremelkedésről, ezt tudomásul kell venni. Ha valami
korszerűbb, annak ára van. Feltétlenül szükséges a lakosságot informálni, miért lesz
drágább a szemétszállítás költsége. A város vezetése tegyen meg mindent annak
érdekében, hogy a lakosság tájékoztatása megtörténjen. Az azonban probléma, ha a
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hulladékot a lakosságnak 200 méterrel távolabbi helyre kellene vinni, akkor már nem
teszi meg. Nevelni és tájékoztatni kell az embereket.
Császár László polgármester: Azért is kérte fel Sólyom Károly alpolgármestert a
részletes tájékoztatásra, hogy a lakosság tudomást szerezzen a történtekről és a
várható változásokról.
Koppányi Ferenc képviselő: Bízik benne, hogy az áremelés nem az árokparton
elhelyezett hulladékok növekedéséhez vezet. Nagyobb politikai rendszerről van szó,
az amortizációs költség 30-40% is lehet az árban. Budapesten a szennyvízcsatorna
használati díjra vonatkozóan a 20%-os áremelés helyett a 4,5%-os áremelést fogadták
el, nem tudja, hogyan fogják kifizetni az ott elkészült dél-pesti szennyvíztisztító telep
amortizációs költségeit. Figyelembe lehet venni a hegyesdi szennyvízcsatorna
használati díját, többszöröse a tapolcai díjaknak. Ezzel együtt hiába készült el egy új,
modern szennyvíztisztító telep, ettől a lakosság nem fog rácsatlakozni. Véleménye
szerint a jelenlegi ár nem, de jövőbeni ár túl magas, de ezt a jövő politikájának meg
kell oldania.
Császár László polgármester: A lakosságra kivetített szemét esetében literre, m3-re,
kilógrammra kerül megállapításra az a költség, amibe belekerül a hulladék
elszállítása. Ez a költség tartalmazza azt is, amikor az árokparton elhelyezett
hulladékokat az Önkormányzat a saját költségén begyűjti. Azért kell a lakosságot
meggyőzni, hogy még mindig az a legolcsóbb, ha a kukákon keresztül jut a hulladék
a szeméttelepre, az egyenlő teherviselés a legjobb.
Lévai József képviselő: Jelentős a díjhátralék, ami szintén a közösséget terheli.
Császár László polgármester: Ezek a költségek megjelennek az Önkormányzatnál. A
szolgáltatást a szolgáltatónak ki kell fizetni, a lakosságtól, vagy egyéb forrásból
ennek fedezetét meg kell szerezni.
Lévai József képviselő: Változik a szerződéses jogviszony módja? Az Önkormányzat
valamilyen szinten bent van a rendszerben. A hulladékkezelési konzorcium
közvetlenül szerződik a lakossággal?
Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzata a konzorcium tagja, a
konzorciummal szerződik a Társulás. Az Önkormányzat a Társulás tagja, magát a
szolgáltatást végző szervezetek pedig egy konzorciumba tömörültek. A lakosság
pedig a konzorcium adott szereplőjével fog szerződés kötni.
2011-től a tárgyalások valószínűleg abba az irányba mennek, hogy közvetlenül a
szolgáltató számlázzon a lakosság felé. A próbaüzem után 2011. végén lesz látható,
hogy a jelenleg megbecsült költségek hogyan alakulnak. A rendszer biztonsága
érdekében több éves előkészítő munka folyamán, egyeztetések alapján alakultak ki
ezek az árak. A jelenlegi információk alapján tarthatóak lesznek, de 2011-től több
tapasztalattal fognak rendelkezni.
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Sólyom Károly alpolgármester: Végig kell gondolni, nehéz mindenkinek megérteni.
Az nem tartható, ami az elmúlt 20-30 évben folyt. Csak úgy oldható meg a probléma,
hogy környezetbarát módon gondolkodnak az emberek. Már otthon el lehet kezdeni
a szelektív gyűjtést.
Presits Ferenc képviselő: Magyarországon 15-18 éve történik szelektív
hulladékgyűjtés azért, hogy a hulladékot újrahasznosítsák. Ezzel kapcsolatosan
azonban nem történt semmi. Az újrahasznosítással új munkahelyeket lehetne
teremteni. Mindez megvalósítására csak a pénz, vagy a szándék is hiányzik? Nem
önkormányzati feladat, de meg kellene oldani ezt a problémát.
Császár László polgármester: Az Ötv. szerint a hulladékkezelés kötelező
önkormányzati feladat, lehet vitatkozni, mi fér bele és mi nem.
Több hozzászólás nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
29/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„A települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos
hulladékkezelési
helyi
közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és
a környezet védelméről” szóló 7/2005. (II.18.) Kt.
rendelet módosítására kidolgozott rendelettervezete elfogadja, és 29/2009. (XII.21.) Kt.
rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
267/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Császár László polgármester, hogy
folytasson
tárgyalásokat
Tapolca
Város
Önkormányzata és a Remondis Tapolca Kft. között
érvényben lévő szerződések felülvizsgálatára.
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4)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri Hársfalvi József irodavezetőt, ismertesse a
megjelentekkel a változásokat.
Hársfalvi József irodavezető: A legalapvetőbb problémát az okozta, hogy többen
szerettek volna egészségi állapotuk és koruk miatt behajtani a temető területére, ez
eddig nem került szabályozásra. A rendelet módosítása azonban lehetővé tenné
gépjárművek behajtását péntek 12.00 órától szombaton és vasárnap egész nap és
ünnepnapokon. Ettől a behajtási rendtől eltérően kivételes esetekben munkaidő alatt
a temetőgondnok jóváhagyásával lehet a temetőbe behajtani.
A temető rendelet egyes hatásköröket a Képviselő-testületnél tartott, ezért a
módosítás szerint bizonyos engedélyek kiadása a polgármester hatáskörébe
kerülnének.
Részletesen szabályozták az építőanyagok temető területére történő beszállítását, a
munkavégzés időszakát. Szabályozták a temetkezések időpontjának bejelentését, a
hétvégére és ünnepnapra eső temetések időpontjának bejelentését a
Városüzemeltetési és Műszaki Iroda fogadja. A Képviselő-testület javaslata alapján
lehetővé tették a város polgármesterének díszsírhely adományozását.
Meghatározták a sírhelyek méretét, a temetői létesítmények, elektromos áram
használatát, továbbá azt, hogy a temetkezési vállalkozónak mikor kell díjat fizetni.
Eddig összevárhattak több temetést és egyösszegben fizettek, a rendelet szerint
minden szolgáltatás után ki kell egyenlíteni a számlát.
Szabályozásra kerültek az engedélytől eltérő, vagy engedély nélkül létesített
síremlékekkel végzendő teendők. Az önkormányzati egységek elnevezése is
pontosításra került. Előírásokat tartalmaz a rendelet-tervezet a meg nem váltott
sírhelyek vonatkozásában is.
Dr. Imre László jegyző: A hétvégi temetőbe való behajtás a mozgásukban
átmenetileg vagy tartósan korlátozott személyekre, illetve az őket szállító
személyekre vonatkozik. A többi állampolgárnak a temető előtti parkolót kell
igénybe venni.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rendelettervezetet a 13.§ (10) bekezdésének kiegészítésével, „Síremléket és építési anyagot a
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temető területére max. 3,5 tonna megengedett össztömegű gépjárművel lehet
beszállítani” javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Császár László polgármester: A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság módosító
javaslatát elfogadja.
Lévai József képviselő: A rendelet-tervezet 9. §-a tartalmazza, hogy „Díszsírhely
illeti meg Tapolca Város Díszpolgárát, Tapolca Város Tiszteletbeli Polgárát, továbbá
a Képviselő-testület döntése alapján Tapolca Város Önkormányzatának mindenkori
polgármesterét”. Véleménye szerint nem szükséges képviselő-testületi döntés arról,
hogy a mindenkori polgármester díszsírhelyet kapjon, az erre vonatkozó szövegrészt
törölné a rendelet-tervezetből. A lakosság által megválasztott polgármester
ugyanúgy köztiszteletnek örvend, mint Tapolca Város Díszpolgára, vagy Tapolca
Város Tiszteletbeli Polgára.
Sólyom Károly alpolgármester: Ha méltatlanná válik?
Dr. Imre László jegyző: Díszpolgárrá úgy válik valaki, hogy erről a Képviselőtestület döntést hoz. A díszpolgár az adott területen valamilyen életutat végigvitt,
valamilyen teljesítményt nyújtott, ezt minősíti egyedi döntésével a Képviselő-testület
helyi rendelete alapján. Ennek logikája mentén született meg a javaslat, hogy a
Képviselő-testület döntése alapján a mindenkori polgármestert díszsírhely illeti meg.
Valóban, a polgármestert a lakosság választja, de tevékenységére, munkásságára
vonatkozóan a Képviselő-testületnek – hasonlóan, mint a díszpolgár és tiszteletbeli
polgár cím adományozásánál – legyen döntési lehetősége.
Császár László polgármester: Az elmúlt évben történt haláleset miatt került a
rendelet-tervezetbe ez a megfogalmazás. Az is előfordulhat, hogy nem oda kívánják
temetni a díszpolgárt vagy a polgármestert. Nem biztos, hogy aktív
polgármesterként hal meg az állampolgár, hanem jóval később. Egy Képviselőtestületi megerősítés mindenképpen szerencsés lenne. Véleménye szerint a rendelettervezet 9. §-a az előterjesztett formában elfogadható.
Lévai József képviselő javaslatát módosító indítványként vegyék figyelembe?
Lévai József képviselő: Nem tesz módosító indítványt a 9. § változtatására.
Több hozzászólás nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
30/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a temetőkről és a temetkezésekről szóló 16/2006.
(VI. 19.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-
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tervezetet elfogadja és 30/2009. (XII. 21.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

5)

Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006.
(III.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri Décseyné Raposa Mária irodavezetőt,
ismertesse a rendelet módosításait.
Décseyné Raposa Mária irodavezető: 2009. október 1. napjától a szociális törvény
módosításra került, amit 2010. január 1. napjával újból módosítanak. A módosítás
következtében nagy hatáskört kivett a Képviselő-testület kezéből és a jegyző
hatáskörébe helyezte át. A jelenlegi törvénymódosítások nem érintik a Képviselőtestület és a polgármester hatáskörébe került ellátásokat, de a jelenleg hatályos helyi
rendelet és az elmúlt időszakban szerzett tapasztalatok alapján azt terjesztették be,
hogy a törvény január 1-i módosításával a helyi rendeletbe épüljenek be bizonyos
fokú finomítások. Ezen módosítások végkimenetelét az idő fogja bizonyítani, hogy
megállják-e a helyüket.
A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételeit is módosítani szükséges. A
lakás nagyságát hitelt érdemlően kell igazolni, hiszen ez alapján állapítható meg a
támogatás összege. Ezzel függ még össze a közgyógyellátásra való jogosultság
megállapításának szabályozása is. A törvény szigorúan szabályoz a méltányos
közgyógyellátásról. A helyi rendeletben lévő egyfajta szabályozás könnyebbé tette a
közgyógyellátáshoz való hozzáférést, de keletkeztetett egy olyan fajta ellentmondást,
hogy a lakással kapcsolatos kiadási költségeket kiadásként elismerte. Azt
tapasztalták, hogy azok kerülnek hátrányos helyzetbe, akik spórolnak. Nagyobb
lakásban nagyobb összegű rezsit felmutató lakók előnyösebb helyzetbe kerültek
azokkal szemben, akik takarékoskodtak. Ezt szabályozni kellett. A lakás
rezsiköltségébe az otthon lakóknak az élelmezése nem került beszámításra. Azok az
ellátottak, akik intézményi elhelyezésben részesülnek, nem lehetett különválasztani,
hogy mennyi a rezsi és mennyi az élelmezési költség, ők fizetnek egyfajta térítési
díjat, ami rendszeres kiadásként elszámolásra került. Így előfordulhatott az, hogy
80.000-90.000 Ft-os nyugdíjjal valaki ugyanúgy bekerült a közgyógy-ellátásra
jogosultak közé, aki intézetben volt és fizetett 70.000-80.000 Ft-ot az ellátásért. A
40.000 Ft-tal rendelkezőket pedig el kellett utasítani, mert alacsonyabb volt a
kiadásuk. Ezt próbálták a rendelet-tervezetben rendezni.
Szükségesnek tartották a temetési segély összegét megemelni. A temetési segély nem
alanyi jogon jár, bizonyos feltételeknek meg kell felelni. A 15.000 Ft-os temetési
segély összegét a Képviselő-testület évek óta nem változtatta. A temetési költségek
egyre emelkednek, ma már nem számít luxusnak, hogy 150.000-200.000 Ft-os számlát
hoznak az ügyfelek. Úgy gondolja, hogy a temetési segély összegének megemelése
hozzájárulást jelentene a családoknak. Sajnos egyre kevesebb az a család, amelyik fel
tud készülni egy ilyen nagyobb összegű kiadásra.
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A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében egy lehetőséget javasoltak a
rendeletbe építeni. Ha a jövedelem meghaladja az értékhatárt, de az ügyfél olyan
rendkívüli méltánylást igénylő helyzetben van, a mindenkori polgármesternek
legyen lehetősége egyedi mérlegelés alapján ettől eltekinteni.
A szociális alapszolgáltatások köre bővült a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással.
Ezt az ellátást nemcsak az Önkormányzat intézménye biztosítja, hanem két civil
szervezet is, a Resznek 2006. Kft. és az Alvici Péter Szeretetszolgálat. 2009. évig a
normatívát a központi költségvetés biztosítja. 2010. január 1-től csak azok kapnak
normatívát ezen feladat ellátására, akik pályáztak. Ezúton tájékoztatja a
megjelenteket, hogy Tapolca Város Önkormányzat intézménye sikerrel pályázott a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás normatívájára, míg a két civil szervezet
pályázatát - utolsó információja szerint – elutasították.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: A napirendi ponthoz több hozzászólás nem lévén
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
31/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló módosított 10/2006. (III.20.) Kt.
rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet
elfogadja és 31/2009. (XII.21.) Kt. rendeletei közé
iktatja.
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6)

Orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
32/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet
tervezetet elfogadja és 32/2009. (XII.21.) Kt.
rendeletei közé iktatja.

7)

A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és
a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet
azokat az általános szabályokat, alkalmazott eljárásokat próbálja összefogni, ami
alapján a házszámok kiadása Tapolca városban történt. Figyelembe vették más
települések joggyakorlatát, illetve esetlegesen felmerülő problémákat, amiket pl.
saroktelek, több utcával határolt telek, vagy telekmegosztás esetén kell megoldani.
A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság javaslata szerint telekmegosztáskor az
új területek ne /A, B, C, D jelölést, hanem /1, 2, 3, 4, jelölést kapjanak.
Előkészítőként ettől a javaslattól nem zárkózik el. A rendelet módosítására
vonatkozóan több módosító indítvány nem érkezett. A rendelet a fő szabályokat
határozza meg, azonban konkrét utca elnevezése felvethet olyan kérdéseket, ami
akár a rendelet módosítását is igényelheti. A jelenlegi rendelet tág keretet biztosít
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arra, hogy a Képviselő-testületnek lehetősége legyen a jogszabályok alapján felelős
döntést hozni.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság rendelettervezetet az 5.§ (4) bekezdésének módosításával - Kialakult számozás után
megosztott ingatlanok számozása úgy történik, hogy az eredeti ingatlanszám „/”
jellel 1, 2, 3, 4 … stb. alszámot kap, az újonnan kialakított telkek számának
megfelelően. - a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
33/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –
testülete a közterületi nevek megállapításáról, a
házszámozás, valamint a névtáblák és a
házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló
rendelet – tervezetet elfogadja, és 33/2009. (XII.21.)
Kt. rendeletei közé iktatja.

8)

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

Dr. Imre László jegyző: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
bizottságok módosítással tárgyalták a kiadott előterjesztést. A II. határozati
javaslatban az ellátási szerződés mellett felsorolás képpen a beruházási és
vagyonhasznosítási szerződést is meg kell említeni, hisz annak a felmondásához ill.
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megszűnéséhez is szükség van arra, hogy az Önkormányzat a vagyonával szabadon
rendelkezzen, azaz vagyonkezelői jogot biztosítson a harmadik fél számára. Ezen
módosításokkal javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosított határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek.
Császár László polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, kíván-e valaki az
előterjesztéshez hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
34/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –
testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet módosítására előterjesztett
rendelet-tervezetet elfogadja és 34/2009. (XII.21.)
Kt. rendeletei közé iktatja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
268/2009. (XII.21.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
abban a nem várt esetben, ha a Tapolcai Kórház
jelenlegi szolgáltatója a szolgáltatási szerződés
szerinti
kötelezettségeit
nem,
vagy
nem
szerződésszerűen teljesíti és ezáltal a jelenleg
hatályos Ellátási szerződés, a beruházási és
vagyonhasznosítási szerződés az Önkormányzat
felmondása
következtében
megszűnik,
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
a Tapolcai Kórház működéséhez szükséges
vagyont a majdan meglapítandó Tapolcai Kórház
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Nonprofit Kft. részére ingyenes vagyonkezelői
szerződéssel átadja. Ebben az esetben hozzájárul a
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba való
bejegyzéshez.
Határidő:
Felelős:

9)

Jelenleg hatályos Ellátási szerződés
megszűnését követően
Polgármester és tapolcai Kórház
Nonprofit kft. ügyvezető igazgatója

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt
teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

Dr. Imre László jegyző: Ismerteti a megjelentekkel, hogy minden évben a Képviselőtestületnek kell megállapítani azokat a teljesítmény-értékelési célokat, amelyek
alapján majd a jegyző munkakörökre lebontva meghatározza ugyanezt minden
köztisztviselő vonatkozásában. Olyan általános célokról van szó, amik az évek során
alakultak ki, nagy változások ezek között a célok között a tavalyi évhez képest
nincsenek. Azokat a munkálatokat, amelyeket elkezdtek, továbbra is folytatni kell.
Császár László polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
269/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében
2010. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat
állapítja meg:


Az Önkormányzat stratégiai programjában
meghatározott
gazdasági
célok
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megvalósítása,
az
éves
költségvetési
irányelveknek való megfelelés, kötelező
feladatok ellátásáról való gondoskodás, az
önkormányzati beruházások, fejlesztések
terén a pénzügyi lehetőségek, pályázatok
felkutatása, hatékony kihasználása, a célok
törvényes és gazdaságos megvalósítása.


Az önkormányzati források gyarapításának
elősegítése, racionális felhasználása és a
rendelkezésre
álló
erőforrások
leghatékonyabb
felhasználásának
megvalósítása.



A Képviselő-testület és szervei munkájának
szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó
alternatívák
kidolgozása,
eredményességének
elősegítése,
a
meghozott
döntések
végrehajtása,
ellenőrzése.



A közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alapelveinek
betartása, a vonatkozó szakmai szabályok
figyelembe vételével az ügyfelek pontos,
szakszerű
tájékoztatása,
fegyelmezett
kiszolgálása, az ügyintézés során a
határidők pontos betartása.



A hatósági és önkormányzati munka,
valamint
az
ügyféltájékoztatás
színvonalának
és
hatékonyságának
folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel,
ellenőrzéssel, a minőségirányítási rendszer
működtetésével.

Határidő:
Felelős:

2010. február 28.
Jegyző

10) Szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
270/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepcióját elfogadja.

11) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
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 a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek. Az előterjesztésben javítani szükséges, a bölcsődei ellátásban 7
fő szakképzett gondozónő helyett 9 főt kell figyelembe venni.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
271/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
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Bakos György képviselő elhagyja a tanácskozó termet a Képviselő-testület 15 fővel
folytatja munkáját.
12) 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási terv elfogadása
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 a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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:
272/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2010. évre szóló közfoglalkoztatási tervet elfogadja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
a közfoglalkoztatási tervet a Magyar Államkincstár
Regionális Igazgatóságának küldje meg.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. február 15.
Bakos György képviselő megérkezik a tanácskozó terembe a Képviselő-testület 16
fővel folytatja munkáját.
13) Hozzájárulás a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott
közoktatási feladatellátáshoz a 2010. évi költségvetési évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a megye
valamennyi városa, ahol megyei fenntartásba átadott intézmény működik, - Ajka
kivételével - támogatást biztosítottak a közoktatási feladatellátáshoz.
Bejelenti, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Bognár Ferenc igazgatói
kinevezését 2012-ig meghosszabbította.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van kérdése,
hozzászólása?
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
273/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába
átadott közoktatási feladatellátás tekintetében
a
Járdányi
Pál
ZeneiskolaAlapfokú
Művészetoktatási Intézmény
8300 Tapolca, Deák F. u. 16.
a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola,
Speciális
Szakiskola
és
Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8297 Tapolca- Diszel, Templom tér 3.
a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
8300 Tapolca, Liszt F. u. 12-14.
intézmények normatív állami finanszírozása az
intézményi saját bevételek és a tényleges költségek
között felmerülő különbözet tekintetében a 2010.
évi költségvetési évben maximum 16 200 000 Ft
hozzájárulást biztosít a Veszprém Megyei
Önkormányzat részére.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a 2010. évi
költségvetés előzetes kötelezettség vállalás részébe
tervezze.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős:
polgármester
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
274/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a hozzájárulási
megállapodást a Veszprém
Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott
közoktatási
feladatellátáshoz
a
2010.
évi
költségvetési évben, jóváhagyja és az 1. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős:
polgármester

14) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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275/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő –
testülete a 2010. évi munkatervét – az előzetes
javaslatok alapján – a bizottsági kiegészítésekkel,
valamint az ülésen elhangzott módosításokkal
együtt jóváhagyja.
Felhívja Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a
munkatervben
szereplő
napirendi
pontok
előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Jegyző

VEGYES ÜGYEK
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
276/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. részére
184/2008. (VI.27.) Kt. határozatával nyújtott
15.000.000,- Ft összegű kamatmentes tagi kölcsön
2009. év decemberében 3.000.000,- Ft összegű
esedékes első törlesztő részletének megfizetésére
halasztást engedélyez legfeljebb a 2009. évi
mérlegbeszámoló elfogadásának időpontjáig.
A tagi kölcsön halasztásának fedezetét Tapolca
város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009.
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(II.16.) Kt. rendeletének 1. Cím Egyéb Saját
bevételek előirányzatából biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Megállapodás ezen pontjának módosítására.
Határidő:
Felelős:

2010. május 31.
Polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
Császár László polgármester: Kérdezi Lévai József képviselőt, hogy a Kettőskereszt
felállításával kapcsolatos interpellációra adott írásbeli választ megfelelőnek találja?
Lévai József képviselő: Az írásbeli választ csak részben tudja elfogadni.
Császár László polgármester: A hivatal által készített írásbeli választ a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja, majd javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 2
ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
277/2009. (XII.18.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
Lévai József képviselő - Kettőskereszt felállítására
vonatkozó – kérdésére adott írásbeli választ
elfogadja.

Szatmári Jánosné képviselő: A síkosság-mentesítésre hívná fel a figyelmet. A Dobó
lakótelepen a járdák járhatatlanok.
Dr. Imre László jegyző: Helyi rendelet tartalmazza, hogy az ingatlan-tulajdonosnak
az ingatlana előtti közterület síkosság-mentesítésítéséről gondoskodni kell. A
városközpontban lakó ingatlan-tulajdonosoknak szerencséjük van, mert ezt a
feladatot elvégzik a parkfenntartók.
Császár László polgármester: A síkosság-mentesítésre alkalmas só kihelyezésre
került, nyugodtan lehet belőle venni, kéri a lakosságot, hogy ezt a problémát
szüntessék meg, végezzék el ezeket a feladatokat.
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Szatmári Jánosné képviselő: A fő utcára vezető 20-30 méteres szakaszt felszórja a
közös képviselő, de magát az utcát nem. Ez egy olyan járda, ami közút.
Császár László polgármester: Folyamatban van a város utcáinak, járdáinak síkosságmentesítése.
Lévai József képviselő: A város azon közterületein, ahol díszburkolat került
elhelyezésre, nem sózással kellene megszüntetni a síkosságot, mert rontja a burkolat
állapotát.
Bognár Ferenc képviselő: A Juhász Gyula utcában a járda melletti köztéri lámpák
már legalább 1,5 hónapja nem világítanak.
Császár László polgármester: Ezeket a bejelentéseket folyamatosan jelentik az
áramszolgáltató felé, de a helyzet sajnos nem nagyon változott.
A Képviselő-testület előtt szeretne elbúcsúzni Décseyné Raposa Mária
irodavezetőtől, aki nyugállományba vonul. A Képviselő-testület nevében
megköszöni a hosszú távon végzett aktív és áldozatos munkáját, amit az
Önkormányzat érdekében végzett. További életéhez jó egészséget és sok boldogságot
kíván.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hivatal apparátusi értekezletén már elköszöntek
Décseyné Raposa Máriától, ahol egy emlékérmet kapott. Arra gondoltak, hogy a
későbbiek során ilyen emlékéremmel búcsúznának az arra érdemes nyugállományba
vonuló kollégáktól. Emlékéremmel búcsúztak Vörös Lászlótól is, aki az
Építéshatóság munkatársa volt. Mindkét kollégának boldog nyugdíjas éveket és jó
egészséget kíván.
Több napirendi pont nem lévén Császár László polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 10.50 órakor bezárja.
K. m. f.

Császár László
polgármester

Dr. Imre László
jegyző

