
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.

Ügyiratszám: 1/131-40/2007.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007.
október 18-án (csütörtök) 09.15 órakor megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza Udvari Tanácsterem

Jelen vannak: Ács János polgármester
Bakos György
Barbalics Antal

Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Császár László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Závori László képviselők

dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Benczik Zsolt – Önkormányzati és Gazdálkodási

Irodavezető, Hársfalvi József – szakmai főtanácsadó,
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Vasáros
Nikoletta – jegyzőkönyvvezető

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Gelencsér Mihály – ügyvéd

Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 14 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. Külön köszönti dr. Áldozó Tamást, Pápa város alpolgármesterét.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
Javaslatát szavazásra teszi fel.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

257/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja:

1) Közalkalmazottak, köztisztviselők
létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
pályázat módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Állami tulajdonban lévő ingatlanok kérése
önkormányzati tulajdonba
Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési
Stratégiája és Akcióprogramjának
megalkotása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok
Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás kérelmére
állásfoglalás a tapolcai hulladéklerakó
rekultivációs pályázatához (SZÓBELI
ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Közalkalmazottak, köztisztviselők létszámcsökkentéséhez kapcsolódó
pályázat módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A Magyar Államkincstár javaslatát kell figyelembe
venniük, mely szerint a határozati javaslatot szeretnék kiegészíteni a költségvetés
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szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertese bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

258/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Létszámcsökkentéssel érintett dolgozók – az
önkormányzat költségvetési szerveinél és
polgármesteri hivatalánál a meglévő üres

álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak -
munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli -
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Egyúttal a 242/2007. (IX.28.) Kt. határozatát
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sólyom Károly alpolgármester az ülésre megérkezik, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja
tovább munkáját.

2) Állami tulajdonban lévő ingatlanok kérése önkormányzati tulajdonba
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Felsorolták azokat az ingatlanokat, melyek a mostani
revízió során még az önkormányzat tulajdonába kell kerülniük. Eddig is az
önkormányzat kezelésében voltak, de a Földhivatal szeretné, ha ezeket
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tulajdonjogilag tisztáznák. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.

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

259/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete kéri a Körzeti Földhivatalt, hogy 2125,
2129, 2785/2, 3540/5, hrsz-ú a magyar állam
tulajdonában, de a Városi Tanács VB. Közületi
Szolgáltató Üzeme, a Városi Tanács VB. Műszaki
és Kommunális Osztálya, illetve a Városi tanács
VB. Hatósági Osztálya kezelésében lévő

valamennyi ingatlant vezesse át Tapolca Város
Önkormányzatának tulajdonába.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2087 hrsz. és a 7759/1 hrsz. ingatlanok
tárgyában nem kéri az önkormányzati tulajdonba
vételt.

Felhatalmazza Tapolca város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2008. január
Felelős: polgármester

3) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramjának
megalkotása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Nem gyengeség volt, amiért ezt a programot nem
valósították meg. Október 5-én megtartott tájékoztató szerint a közeljövőben ezzel a
településnek egy bizonyos fokú pályázat nagysága felett rendelkeznie kell Integrált
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Városfejlesztési Stratégiai Programmal. Ennek kidolgozására ki kell alakítaniuk egy
csoportot, mert ezt az önkormányzat nem tudja megalkotni és elvégezni, ehhez külső
szakemberek bevonására is szükség van. A költségeit 10 millió forintban határozták
meg, az elkészítés időpontja 2-2,5 hónapra tehető. A 10 millió forintot a
költségvetésben indokolt szempontok szerint javasolják átirányításra. Felkéri a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Nem gond, ha külső szakemberek segítségét is igénybe
veszik ennek a munkának az elvégzéséhez, de nem mellékes az sem, hogy saját
erejüket igénybe vegyék. Nélkülük ezt igazán jól megvalósítani nem lehet.

Ács János polgármester: Arra gondolt, hogy rajtuk kívül kénytelenek lesznek külső
segítséget igénybe venni, mert ehhez a közvélemény-kutatástól elkezdve sok
mindent kell véghez vinni.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

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

260/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete elengedhetetlenül szükségesnek és
fontosnak tartja a Tapolca város Integrált
Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramjának
elkészítését.
Egyetért azzal, hogy a szükséges források
Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendeletünk 23. cím
Beruházások alatt a Belvárosi rehabilitáció
megvalósíthatósági tanulmány és
tervdokumentáció készítése BFT pályázathoz,
továbbá a Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP
pályázat 2007. évi önrészéhez elfogadott
előirányzatok összevonásával kerüljenek
biztosításra.
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Felkéri Tapolca város polgármesterét a Integrált
Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramja
elkészíttetésére, Képviselő-testületi elfogadása
előkészítésére. Felhatalmazza Tapolca város
polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4) A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való
csatlakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: A szeptember 28-i ülésen a Képviselő-testület jóváhagyta a
LEADER programhoz való csatlakozást, melybe lehetőséget kapott Tapolca városa is
a külterületekkel kapcsolatban. Azóta változás történt, mivel a Tapolcai Kistérség
nem tudta volna ezt megtenni egyedül, ezért a Zalai Kistérséget választotta
partneréül. Lévai József képviselő társuk részt vett ezen az ülésen. Képviselő Urat
kérdezi, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést?

Lévai József képviselő: Az ülésen eldöntötték, hogy aláírásra javasolják az
egyesülést a két akciócsoport között, így a létszám 36.000 fő lett, amit lefed az
akciócsoport. Ezzel a nagyságrenddel sokkal inkább versenyképesek, így
eredményesebben is tudnak pályázni. Még aznap megtartotta közös ülését a két
frakciócsoport, az egyesülés megtörtént. Az előterjesztést támogatja. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a
határozati javaslatot elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József alpolgármester az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 14 fővel folytatja
tovább munkáját.

Ács János polgármester: Lévai József képviselő Urat megbízná a tapolcai és a
kistérségi LEADER csoport koordinálásával, és az ezzel kapcsolatos tárgyalásokkal.
Sokszor lesz még tárgyalás, és nem biztos, hogy ők minden alkalommal ezen részt
tudnak venni. Kérdezi Képviselő Urat, hogy a megbízást elfogadja-e?

Lévai József képviselő: Köszöni szépen a megbízást.

Ács János polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

261/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zalai Dombhátak és a Vulkánok
Völgye helyi közösségének, egyesülését
tudomásul veszi.
A 249/2007. (IX. 28) Kt. határozatát az
egyesülésre való tekintettel az alábbiak szerint
hatályában fenntartja:
Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kijelenti, hogy az önkormányzat alapító tagja
kíván lenni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Helyi Közösségnek, és abban
települését képviseli. A Helyi Közösségben való
részvételhez szükséges intézkedéseket megteszi.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Helyi

Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat
lebonyolítás érdekében az önkormányzat
alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti formának.
A Képviselő-testület vállalja, hogy sem a
nyilvántartásba vételi eljárás első szakasza
lejáratának határnapja előtti 5 napban sem a
nyilvántartásba vételi eljárás második szakasza
lejáratának határnapja előtti 10 napban kilépési
nyilatkozatot sem a HVI-nél, sem a Helyi
Közösség képviselőjénél nem ad le.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy az Irányító
Hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során
pótlólagos információt kérhet be.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az

önkormányzatnak nincs lejárt esedékességű
tartozása, illetve nem áll csőd-, végelszámolási
vagy felszámolási eljárás alatt.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4.
tengelyének keretében megalakuló helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos
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egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM
rendelet tartalmára jelen határozat mellékletét
képező külterületi részek vonatkozásában a
külterületen élő természetes személyek, valamint
bejegyzett mikro-és kisvállalkozások pályázati
forrásból részesülhessenek.
A Képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról szóló
1698/2005/EK rendelet 52-65 cikkeit megismerte.
Az ott leírtakat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig helyi közösség által készített helyi
vidékfejlesztési stratégia elkészítése során
kötelező érvényűnek tekinti.

A Képviselő-testület a 93/2007. (VIII. 29.) FVM
rendelet rendelkezéseit, valamint az ahhoz
kapcsolódó, az IH által hivatalos közleményben
közzétett formanyomtatványok vonatkozó
feltételeit és szabályait magára nézve kötelezőnek
ismeri el.
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az
önkormányzat nyilvántartásba vételéhez
megadott adatokat a Helyi Vidékfejlesztési Iroda,
az FVM, valamint az FVM- VKSZI nyilvántartsa
és a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXIII. tv.
betartása mellett azokat kezelje a helyi közösség
nyilvántartásba vételi folyamata során.

Megbízza Lévai József képviselőt az ezzel
kapcsolatos koordinálással, valamint a
tárgyalásokon való részvétellel.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
fenti feltételek betartása mellett a programban
való részvételhez szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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5) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás kérelmére állásfoglalás a tapolcai hulladéklerakó
rekultivációs pályázatához
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Ács János polgármester: Felkéri Sólyom Károly alpolgármestert, ismertesse a
napirendi pontot.

Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a holnapi
napon ülésezik az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás, amelyen döntést kell hozni, hogy az időközben
megjelent KEOP pályázati programban rekultivációs lehetőséggel hogyan kívánnak
élni. A pályázat részletesen szabályozza a kiírási feltételeket, amiben két olyan elem
van, amit nagyon fontos figyelembe venni. Az egyik az, hogy csak 100%-os
önkormányzati tulajdonú területekre vonatkozhat ez a pályázat. A másik, hogy a
kiírás nagysága 600 milliótól 10 milliárdos költségvonzattal lehet egy-egy pályázatot
beadni. Ebből adódik, hogy nagy valószínűséggel egyik település sem tud a 600
milliós kritérium miatt önállóan indulni, ezért mivel a társulási alapszabályba
szerepel a társulás rekultivációs tevékenysége, célszerűnek látszik, hogy próbálják
meg ezt a rekultivációs folyamatra pályázatot a Társulási Tanácson keresztül az
egész érintett településeket illetően beadni. Ehhez szükséges a Képviselő-testület
állásfoglalása. Veszprém megyében a jelenleg ismert 106 lerakónak kb. 400.000 m2

rekultiválandó területe van. Költségbecslések szerint 5 milliárdos projekt lenne. Erre

egy kétfordulós pályázati lehetőség van. Az első forduló arról szól, szükséges
adatlapokat, megvalósíthatósági tanulmányt és egyéb kiegészítő mellékleteket kell
beadni, mely szintén pénzbe kerül. Ennek a forrása a Társulásnál rendelkezésre áll,
amennyiben ez a befogadásra bekerül, a következő fordulótól kezdve már nagyobb
összegek kerülnek megállapításra. Az még mindig csak az előkészítés
munkafolyamatai, amelyek a mostani ismereteik szerint a konkrét tervek valamennyi
lerakóra vonatkozóan 50-55 millió forintot tennének ki. Ennek lesznek az
önkormányzatokra jutó költségei. A megvalósítás 100%-os támogatottsággal bír.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy tegnapelőtt délután ülésezett a Monitoring
Bizottság, ennek a projektnek a megvalósíthatósági folyamatait ellenőrizte. A
projektvezető kérdezte tőle, hogy az eredeti programból kimaradt elképzelésekkel
hogyan állnak? A rekultiváció az egyik, mivel az forráshiány miatt kimaradt, továbbá
a komposztálók és a hulladékudvarok is kimaradtak. Ezeket a feladatokat továbbra is
meg kell valósítania a Társulásnak, csak ehhez Uniós forrás nincsen. Nincs más útjuk
– mint ez a pályázati lehetőség – a rekultivációra. Várják még azokat a pályázati

kiírásokat, amelyek a hulladékudvarra és a komposztálóra vonatkoznak. Javasolja,
hogy ezen szóbeli előterjesztés alapján Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete támogassa az I. ütemhez való csatlakozást azzal, hogy a Társulás adja be a
pályázatot, és ne önállóan. Polgármester Úrral történt egyeztetése alapján eddig is
képviselte a Társulás üléseit, de ehhez Képviselő-testületi döntés szükséges.

Ács János polgármester: Elképzelhető, hogy hosszabb ideig távol kell maradnia, és
közben ha ülések vannak, teljes felhatalmazással valakinek döntési jogosultsággal
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kell rendelkeznie ebben a témában. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy áll a hulladékkezelési rendszer ügye, mert
lassan már több mint hat éve húzódik.

Sólyom Károly alpolgármester: A királyszentistváni hulladéklerakó
engedélyeztetése ügye aláírás alatt van, szakmailag nincsen kifogás. Elképzelhető,
hogy a Tanácshoz már megérkezett az engedély. Vannak civil szervezetek, és számít
is rá a Társulási Tanács, hogy ezt valószínűleg meg fogják támadni. A Társulási
Tanács úgy döntött a múlt héten, hogy amennyiben az I. fokú határozat megvan, de
nem jogerős, ettől függetlenül a kivitelezésre a pályáztatást megindítja még azzal az
esetleges problémával is, hogy ha mégis a II. fokon újabb műszaki tartalmat írnak
elő, azt finanszírozni kell és arról nem tud a mostani pályázó, ezzel a kikötéssel is

elindítják a versenyeztetést. Várható, hogy felgyorsulnak az események. A Tanács
döntött arról is, hogy kezdeményez egy civil kontrolcsoport megalakítását, amelynek
véleményezési joga lenne a beruházás megvalósításának időszakában a műszaki
tartalom ellenőrzésére és a környezetvédelemre. Királyszentistván környékén az öt
települést érintő Képviselő-testület delegáltjai illetve azok a civil szervezetek, akik
eddig is kapcsolatba kerültek ennek megvalósításával meg lesznek hívva. Próbálják
meg bevonni a megvalósítás minden szakaszába ezeket a csoportokat, hogyha
probléma merülne fel, azt azonnal meg lehessen beszélni.

Ács János polgármester: Úgy gondolja, hogy most sincsenek rendben a dolgok.
Szentgálon már megépült egy iskola. Az eredeti tervben a hulladéklerakótól
elkezdve az átválogatóig minden szerepelt, most már semmi. Szeretne a Képviselő-
testülettől felhatalmazást kapni arra, hogy a Zalalövő-zalabéri építés alatt álló
hulladéklerakó ügyében is tárgyaljanak. Jelzi, hogy Tapolca nincsen rossz
helyzetben, hiszen nemrég újabb 12 évre megkapta az üzemetetési jogot a

hulladéklerakóra, csak ők nem 12 évben szeretnének gondolkodni, hanem hosszabb
távon. Kéri, hogy az általa kijelölt képviselőkkel hadd tárgyaljanak a zalabéri
hulladéklerakó lehetőségéről is.

Sólyom Károly alpolgármester: Az az alapító okirat, amit Tapolca város is aláírt,
abban meg kell nézni, hogyan lehet ebből a rendszerből kilépni.

Marton József alpolgármester az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 15 fővel
folytatja tovább munkáját.

Koppányi Ferenc képviselő: Véleménye szerint felelőtlenség, hogy ennyi idő után
mások pénzével ilyen módon lehet gazdálkodni, ugyanakkor az önkormányzatnak
nem kevés pénzébe került. Valakinek meg kellene fizetni a károkat.

Ács János polgármester: A legnagyobb probléma az, hogy a mostani beruházás már
veri a 8 milliárd forint feletti lécet, az Uniós támogatás mértéke nem változik, és az
állami támogatás mértéke is ahhoz volt igazítva. Az önkormányzatok nem tudják
kifizetni a három és félszeres emelkedést. Ebben a kérdésben nem tud optimista
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lenni, hiszen már eltelt egy év, és nem történt előrelépés. Szeretné, ha 3-4 fős
csoporttal keresnék meg Zalabért.

Sólyom Károly alpolgármester: A Tanács részéről 300 millió forint felett vannak a
kifizetések.

Ács János polgármester: Első körben javasolja a határozati javaslatok elfogadását.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
az I. határozati javaslatot.

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

262/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsában

Tapolca Város Önkormányzatát a projekt
időtartama alatt, megbízásának idejére Sólyom
Károly alpolgármester képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: Ács János polgármester

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a II. határozati javaslatot.

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

263/2007.(X.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete támogatja, hogy az Észak-Balatoni
Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás
működési területén található, 100%-ban
önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő
lerakók rekultivációja érdekében nyújtson be
közös pályázatot a KEOP 2.3.0. kódszámú, „A

települési szilárdhulladék lerakókat érintő,
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térségi szintű rekultivációs programok elvégzése
„című pályázati konstrukcióhoz.

Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a pályázati
felhívásnak megfelelő, az abban rögzített
határidőket figyelembe vevő, a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedések
megtételére.

Egyetért azzal, hogy a feladat I. ütemének
forrása, a hulladékgazdálkodási projekt
előkészítése során, 2006. december 31-ig
befizetett, és utólag visszaigényelt Általános
Forgalmi Adó összege.

Határidő: azonnal
Felelős: Sólyom Károly alpolgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 09.35 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


