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

Ügyiratszám: 1/50-22/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.
április 03-án (péntek) 17.00 órakor megtartott rendkívüli, ünnepi,
nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ színházterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak: Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László képviselők

dr. Imre László - jegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Irodavezetők, Meghívott vendégek, Tapolca Város
Polgárai, Tapolcai Városi Televízió Munkatársai, valamint
Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető

Testület bevonulása, majd hagyományőrzők.

Kovács Melinda narrátor: Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel és
szeretettel köszöntöm önöket Tapolca Város Önkormányzata nevében, ezen a
különleges napon, amikor Tapolca közössége előtt tesz esküt újonnan választott
polgármesterünk. Köszöntöm Lasztovicza Jenőt, a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnökét, Városunk Képviselő-testületét, a megjelent polgármestereket, a helyi
választási bizottság elnökét és tagjait, a jelölteket és jelölő szervezeteket, valamennyi
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kedves vendégünket. Kérem Önöket, hogy az ünnepi testületi ülés előtt énekeljük el
nemzetünk imádságát.

Himnusz

Kovács Melinda narrátor: Tisztelettel kérem fel városunk kitüntetettjét, Németh
István Péter költő-műfordító-irodalomtörténészt, hogy nyújtson át nekünk egy
csokorra valót Tapolcáról szóló verseiből.

Németh István Péter:

Tapolcai 4 évszak

1.
A téli nőalak Marton László szoborcsoportján:

Fejét lehajtja. Leplébe burkolódzott.
Alatta vacog s mellére kulcsolja karját.

Homloka első ránca künn maradt gyümölcsé.
Csizma-nyomában a havat szelek kavarják.

Január

Lerogyott, behavazott bölény lett a Szent György-hegy az idén
is, és marad már a télen át. De roppantul megrázza magát majd langyabb éjen, ha

egy szösz rügy pattan. Millió éve moccanatlan.

Február

Molnárszín-reggeleken lassan hunynak a csillagok,
Fényüknél csak a friss liszt szitált régente finomabban.

A háztetőkön dérből való derce.
S a tó körül reggelre oly világos szürke kék a táj,

Akárha valahai molnárlegények ruhakelméje.

Március

Még sehol egy zöld levelecske.
Piroslik megannyi tetőcserép.

Árbocok a télből jött fák törzsei.
Mint ki nagy útra kél, int mind az ág.

A hegy magasába
Felgyűrődött tenger az ég

S dagadó vitorlák rajta a ringó
Virágzó mandulák.
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2.
A tavaszi nőalak Marton László szoborcsoportján:

Hajába virágot tűzött a lányka
És csak csokrot tart védekezőn még
Amint már szép mellére pillantanak,

Hisz derékig gyűrte le leplét.

Április

Föltámadt szél gyűri össze a kéklő eget a tó tükörén,
Miképpen gyerekkoromban füzetem födelét csak én.

Majd a fehér habok mind mint az átpergetett irkalapok
Zuhognak alá a vizesésnél.

Egy orgonabokor tekint le, akárha várfalról rabnő,
Lila kendőjét elejtve. Már nem is reszket az árnya.

Május

Csobánc váráig hullámol a pipacs,
Ezer török harcos vére a rögök

Közül felfröcsög.
Vigyázva járom a rétet Tóti s Gulács felé,

Virágzik a repce,
Arany haját bontotta valaha ki erre

Szépapám szerelme.
Fekete kökörcsin nagyanyám ruhaselyme.
Rét füve pillád, rajtad margaréta a gomb
És a virágban, mit kezed koszorúba font,

Meg-megsimálja a szél apámnak szeme kékjét –
A Balatont.

Június

Mintha egy messzi karácsonyból perdült volna zöldszoknyásan elő
E kánikulába, illatos gyantát izzadt a fenyő;

S a platán ága úgy nyújtózott, akár szürke lovacska nyaka,
Hiszen alatta várakoztál, szinte nyugtalan volt – a fa;

És boldog, és fényes volt a tó, s akárha a Te bőröd, oly selyem;
Egy szellőtől megrázkódott a vízipetrezselyem;

S ringtak a tavirózsák, mint úszó mécsesek,
Hogy a parti hosszú hajú fűz már örömében könnyezett.
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3.
A nyári nőalak Marton László szoborcsoportján:

Nap-diadémot tűzött hajába most
És mellét a fényre kitárta

Pőrébben az érő gyümölcsnél is.
Hunyt szemét emeli égre. Nem kicsi lányka.

Július

Emlékszel? Piros padok. Zöld hínár. Kék halak.
Sárga tavirózsán békasereg. Kosfeje van a vízköpőnek.

Dió. Nyárfák. Fenyő. Füzek. Összenőtt füzek.
Azt mondtad: Philemon és Baucis. S a Gabriella Szálló zsindelyeiről

Harangszóra fölrebbentek a szürke galambok.

Augusztus

Augusztus vége. Pirosodnak az őszi bokroknak bogyói.
Aranylanak a platánlevelek, s úgy kéklik a tó, mint nyáron még soha,

De a vén Nap már késő délutánra oly vaksi, hogy nem tud a tó fenekére lelátni,
Se a vízesés szoknyája alá nézni. Hunyorog szegény csak, akárha Anakreon,

Míg a kutyám a vízből lefetyel, s egyre több elsodródó fűzlevelet kell
Kortyai közt kikerülnie.

Szeptember

Egy lusta béka kapaszkodik vízililjom levélre,
De a szitakötőt – odébb röppent – nem érdekli, hogy fölért-e?

A cikkanó fecskék bögye lágyan érinti a tavat.
S csak éppen hogy egy szellőcske is. Mint gyors vízipók szalad.
Megadón biccent fejével a fűz, ha majd őszi vizekre hull árnya,

S tovaúszik a lombja, akárha
Elijedt aranyhal-csapat.

Parton pityergő gyermek fogódzna a szilvakék egekbe, hát hajtani
Kezdi a hintát, s helyette sírnak tovább rozsdás kapcsai.

4.

Az őszi nőalak Marton László szoborcsoportján:

Könnyű szüreti köténykén átsejlnek
– pattanós szőlőszemek – melle bimbai.

Mézes talpait várja a mustkád. Rám néz.
Lépte egészen ért asszonyi.
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Október

Nicsak, mindig tör föl pincékből annyi murciszag,
Mitől a Fő utcán én fenn őszi verőfényben

Megint mintha részeg volnék, hogy boldogan, hosszan
csak utánad nézek...

November

Hűmaradó szárcsák szürkéskék árnya
Hullong le az őszi Csobáncra.
Még a ragyogás kardlapjához

Arany tallérokat szór az akácos,
De rozsdarőtek a valahai

Várkisasszonyok orgonabokrai,
S akárha a Balaton jegéről hallanád

Már a párbajt, kaszabolódik a barna nád.

December

Aluszik a Csobánc,
Felhőkbe takaródzott,

A Szent György, a Szigliget,
A Badacsony, sok

Hegy a városka körött még:
Betlehemi láncos bottal nem is zörögnék.

Nagymamámat kisérve
Erre mentem mindig az éjféli misére…

Karácsonyi sorok Zsigmond király udvari jegyzőjétől
a tapolcai betlehemes freskó ügyében

Ritka vendég Ráczuruszágban
Sigismund, a királ, tsászár
S e tónál is. – Sohse láttam,

Hogy Tapolcza fele császkál.

Nem hozta Somogyvára
Felöl őt semmi dereglyehad,

Nem tűnt föl véle árva
Bödönhajó sem a Szent György-hegy alatt.

Tornyos Budát nem hagyja oda,
Hisz Danúb-parton term jó bora,

Mindég megsüvegelte palota,
Bár háta megett szakálláért csúfola.
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El nem únná e fölséges királyi hont,
Ám egy napon szokásiból kiront
Koronás fővel urunk-Zsigmond,

Krónika hírelje most el azt, amit mond:

Nem hágy soká’ királkodni hát
Az idő senki emberfiát,

De aki a hármak közül akár
Gáspár, menyhért avagy Boldizsár,

Az már
Mindétig a kisDed mellett áll,

Míg csak ki nem fogy a LACUS hala,
Máriát vigyázza örökétig

Míg csak Tsobántz fölött mennybolt kéklik,
Ki eddigelé is strázsa-hűségben vala…

Evégett eriggy, Piktorka
Tapolczára, fössél oda imádónak,

Azt se bánom, ha diszeli szamár horkant
S gulácsi gulyábúl bődül böcce –

Hadd állhassak
Szakállasan

Legalább ott mindörökre…

Kovács Melinda narrátor: A Járdányi Pál Zeneiskola tanárai és növendékei
következnek. Felkészítőjük Péni Béla.

A Járdányi Pál Zeneiskola növendékeinek ünnepi előadása.

Kovács Melinda narrátor: Kedves megjelentek! Elérkeztünk ünnepségünk hivatalos
részéhez. Tisztelettel adom át a szót Sólyom Károly alpolgármester úrnak.

Sólyom Károly alpolgármester: Tisztelettel köszönti Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének mai rendkívüli ülésén megjelent valamennyi kedves
vendéget, Képviselő-társait, a város közéletében szerepet játszó gazdasági
szervezetek, civil szerveződések, intézmények megjelent vezetőit. Köszönti a
megválasztott Császár László polgármestert. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. Napirend előtti pontként felkéri Dr. Kajtár Györgyöt, a Helyi
Választási Bizottság Elnökét, hogy tartsa meg napirend előtti beszámolóját a 2009.
március 29--én megtartott időközi polgármester választás eredményére vonatkozóan.

Kajtár György HVB elnöke: A szavazást megelőző nap 16.00 óráig a névjegyzékbe
felvett választópolgárok száma: 13.977 fő, ebből a 2009. március 29-én megtartott
időközi polgármester-választáson szavazóként 4859 fő jelent meg. Az urnában lévő
szavazólapok száma: 4856 db volt, ebből 4832 érvényes szavazat és 24 érvénytelen
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szavazat. A leadott érvényes szavazatokból - Császár László, a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetség polgármester-jelöltje 3.030 db, - Fekete Mátyás független jelölt 177
db, - Lévai József , a Magyar Szocialista Párt jelöltje 1.282 db és - Szalkai Zsolt, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt jelöltje 343 db szavazatot kapott. A fentiek
alapján a Helyi Választási Bizottság 13/2009.(III.29.) HVB határozatában
megállapította, hogy Tapolca Város Polgármestere CSÁSZÁR LÁSZLÓ. A döntés
ellen a jogszabályi határidőn belül kifogás nem érkezett.

Sólyom Károly alpolgármester: Köszöni elnök Úr beszámolóját. Képviselő társait
kéri, hogy aki az időközi polgármester választás eredményéről szóló beszámolót
jóváhagyólag tudomásul veszi, kézfelemeléssel szavazzon.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazati aránnyal
Dr. Kajtár György, a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját
tudomásul veszi.

63/2009.(IV.03.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Helyi Választási Bizottság elnökének jelentése alapján
tudomásul veszi, hogy a 2009. március 29-én
megtartott időközi polgármesteri választás eredménye
az alábbi.

Szavazóként megjelentek száma: 4859 fő
Érvénytelen szavazatok száma: 24 db
Érvényes szavazatok száma: 4832 fő

Császár László FIDESZ-KDNP
polgármester jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 3.030 db

Fekete Mátyás független jelölt
polgármester jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 177 db

Lévai József MSZP
polgármester jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 1.282 db

Szalkai Zsolt Jobbik Magyarországért
Mozgalom Párt
polgármester jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 343 db

Tapolca Város Polgármestere: Császár László
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Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kéri, hogy aki a kiküldött
napirendi ponttal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

64/2009.(IV.03.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
mai ülésén a következő napirendeket tárgyalja.

1) A polgármester eskütétele
Az esküt kiveszi Dr. Kajtár György, a Helyi
Választási Bizottság elnöke

2) A polgármester illetményének
megállapítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3) Polgármesteri jogviszony létesítésével
kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

1) A polgármester eskütétele
Az esküt kiveszi Dr. Kajtár György, a Helyi Választási Bizottság elnöke

Sólyom Károly alpolgármester: Tisztelt Jelenlévők! Most az ünnepélyes eskütételre
kerül sor. Megkéri Dr. Kajtár Györgyöt, hogy szíveskedjék az esküt a megválasztott
Császár László Polgármester Úrtól kivenni és megbízólevelét átadni.

Dr. Kajtár György HVB elnöke: Felkéri Tapolca Város megválasztott
polgármesterét, hogy a Képviselő-testület előtt az esküt tegye le.

ESKÜ SZÖVEGE:

„Én Császár László esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat Tapolca fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)



9

Isten engem úgy segéljen!”

Tapolca Város Polgármestere a Képviselő-testület előtt esküt tesz. Dr. Kajtár
György, a HVB elnöke Császár László polgármester részére a megbízólevelet

átadja.

2) A polgármester illetményének megállapítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Következő napirendi
pont – a jogszabály erejénél fogva – a polgármesteri illetmény megállapítása. Tapolca
Város Polgármesterének havi illetménye a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.(64.)
törvény 3. § (2) bekezdésében foglalt – 10000-nél több lakosú település esetén
figyelembe vehető – a köztisztviselői illetményalap tizenhárom és félszeresében
kerülhet megállapításra. Továbbá ugyanezen jogszabály 4/A. § (3) bekezdése
kimondja, hogy a polgármester illetményének a választást követően megállapított
összege a választást megelőző polgármesteri illetmény összegénél kevesebb nem
lehet. Tapolca Város lakosságának száma 2009. január 1-én 17.023 fő, ezért ebben az
esetben a korábban említett jogszabályhely figyelembe vételével a polgármesteri
illetmény 521.800,- Ft-ban állapítható meg. Az illetményt összegszerűen kell
megállapítani, a Képviselő-testület nyilvános ülésén. Továbbá javasolja az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet 3. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint a polgármester úr részére illetményének 30%-ával
megegyező mértékű költségátalány megállapítását. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponthoz
kapcsolódóan van-e valakinek kérdése, kiegészíteni valója.

Császár László polgármester: Bejelenti, hogy az önkormányzati törvény vonatkozó
rendelkezései szerint személyes érintettség miatt a döntéshozatalban nem kíván részt
venni.

Kérdés, észrevétel nem érkezik, Sólyom Károly alpolgármester az I. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

A Képviselő-testület jelen lévő 16 tagjából 15 fő szavaz.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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65/2009.(IV.03.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Császár László polgármester
illetményét 2009. március 30. napjától 521.800,-
Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer-nyolcszáz
Ft/hó összegben állapítja meg.

Sólyom Károly alpolgármester: Megállapítja, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Császár László polgármester illetményét havi 521.800,- Forintban állapította meg.
Szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

A Képviselő-testület jelen lévő 16 tagjából 15 fő szavaz.

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

66/2009.(IV.03.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Császár László polgármester
költségátalányát illetményének 30 %-nak
megfelelő összegben: 156.500,-Ft-ban, azaz
Egyszázötvenhatezer-ötszáz Forintban állapítja
meg.

Sólyom Károly alpolgármester: Megállapítja hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Császár László polgármester költségátalányát havi 156.540,-
forintban állapította meg.

3) Polgármesteri jogviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról szóló – módosított – 1990. évi LXIV. törvény
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(továbbiakban: Övjt) 9. § (1) szerint „A 10 000-nél több lakosú településen és
fővárosi kerületben a képviselőket vegyes választási rendszerben (43-45. §)
választják. (2) Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok
száma: a) 25 000 lakosig 10 egyéni választókerület és 7 listás mandátum;”Tekintettel
arra, hogy Tapolca Város lakossága 2009. január 1-én 17.023 fő, így a Képviselő-
testület létszáma 17 fő. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(továbbiakban: Ötv.) 32. § értelmében „A polgármester tagja a képviselő-testületnek,
a képviselő-testület határozatképessége, döntéshozatala, működése szempontjából
települési képviselőnek tekintendő.” Amennyiben az időközi választáson
mandátumot szerzett polgármester egyben települési képviselő is volt,
mandátumáról nem kell lemondania, kivéve, ha ő így dönt. Császár László
polgármester a 2006. október 1-én megtartott települési képviselők, és
polgármesterek választásán megszerzett egyéni képviselői mandátumáról nem kíván
lemondani, természetesen részére a képviselői tiszteletdíj – megválasztását követően
– nem adható. Az Ötv. 33/ (2) szerint „A főállású polgármester: a) a tudományos,
oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység
kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt - az országgyűlési képviselői
megbízatás kivételével - nem létesíthet; b) a képviselő-testület hozzájárulása nélkül
nem lehet ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója,
igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő
bizottságának tagja, bb) gazdasági társaság vezető tisztségviselője,
igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő
bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója),” Az Ötv. fenti
összeférhetetlenségi szabályainak egy része csak a főállású polgármesterre
vonatkozik. Ezek alapján a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester az
országgyűlési képviselői megbízatás kivételével nem létesíthet a tudományos,
oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység
kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt. A képviselő-testület
hozzájárulása nélkül nem lehet vállalatnak: - vezérigazgatója, - vezérigazgató-
helyettese, - igazgatója, - igazgatóhelyettese, - igazgatótanácsának, vezető
testületének és felügyelő bizottságának tagja. Ugyancsak képviselő-testületi
hozzájárulás kell ahhoz, hogy a főállású polgármester gazdasági társaság vezető
tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének,
felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője, illetve vezérigazgatója,
szövetkezet tisztségviselője, vagy alapítvány kezelő szervezetének tagja,
tisztségviselője legyen. Polgármester Úr megválasztását megelőzően a Veszprém
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöki Kabinetvezetői tisztségét töltötte be –
köztisztviselőként – mely jogviszony közös megegyezéssel 2009. április 3-i hatállyal
megszüntetésre kerül. Szintén megválasztását megelőzően a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét töltötte be,
melyet a továbbiakban is be kívánja tölteni. Ez a tisztség – tekintettel arra is, hogy
Tapolca városában is működik járó és fekvőbeteg ellátást biztosító intézmény – az
egészségügyi szabályozás jelenlegi helyzetében rendkívül fontos. Így biztosítható,
hogy a szabályozás változásairól első kézből kaphatunk információkat, valamint
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gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk egy központi feladatokat ellátó intézmény
vezetésében való részvétellel. Egyéb a polgármesteri tisztség ellátásával
összeférhetetlen jogviszonnyal – polgármester úr nyilatkozata alapján – nem
rendelkezik. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri tisztség
ellátásával kapcsolatos tájékoztatót tudomásul venni, valamint a hozzájárulását az
elnöki teendők ellátásához megadni szíveskedjen. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, kiegészíteni valója?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester az I. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal egyhangúlag
a polgármesteri jogviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester a II. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

67/2009.(IV.03.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy Császár László
Tapolca Város Polgármestereként a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
igazgatóságának elnöki tisztségét
megválasztását követően is betöltse.

Sólyom Károly alpolgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Veszprém
Megyei Csolnoki Kórház Igazgatóságának elnöki tisztségében való jogviszony
folytatásához hozzájárult. Tisztelt Képviselő-testület! Ezennel Tapolca Város
Polgármestere hivatalosan is megkezdheti munkáját. A jogszabályban előírt
kötelezettségeim eddig terjedtek, engedjék meg, hogy e helyről szívből gratuláljak
Polgármester Úrnak, további tevékenységéhez esküjéhez méltó módon való
helytállást és kitartást kíván. Megköszönve a megtisztelő megbízatást, az ülés
további vezetését átadja Császár László Polgármester Úrnak.

Császár László polgármester az ülés vezetését átveszi.

Császár László polgármester: Tisztelt Ünnepi Testületi Ülés! Hölgyeim és
uraim, tisztelt meghívottak, kedves tapolcaiak! Tapolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete két éve egyhangú szavazással fogadta el
a 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja, iránymutatás a
2011-2013. évek közötti fejlesztésekhez című anyagot, amelynek céljait az elmúlt
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évben megerősített az Integrált Városfejlesztési Stratégia megalkotásával,
elfogadásával. A megválasztásomat követő első programbeszédemben is
szeretném megerősíteni, hogy a városfejlesztés, városrendezés irányait
meghatározni, az egészségügyi és szociális ellátással, az oktatással, a
közművelődéssel és a sporttal kapcsolatos feladatokat ellátni a hivatkozott
programok szerint teszem meg. Az elkövetkezendő időszakban a város
biztonságos működtetése mellett továbbra is nagy hangsúlyt kell helyeznünk a
fejlesztésekre, a költségcsökkentő, energiatakarékos megoldásokra a mai kor és
gazdasági helyzet elvárásainak megfelelően. Városunknak sajátosságából és
jogszabályi kötelezettségeiből adódóan sokrétű kötelező feladatellátásnak kell
megfelelnie. Így különösen fontos külső fejlesztési források bevonása az önerő
biztosítása mellett. Természetesen ehhez az is kell, hogy a pályázati lehetőségek
biztosítottak legyenek és a város is partnere legyen – a rendelkezésére álló
eszközökkel – a befektetőknek, különösen a helyben érdekelt, a településen
fejleszteni kívánó gazdasági társaságoknak. Az önkormányzati fenntartású
intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, de kiemelten a
Polgármesteri hivatal esetében feltétlen elsőbbséget kell biztosítani a pályázati
előkészítési, tervezési tevékenységnek, a megfelelő szervezeti keretek
biztosításával. A közlekedési feltételek további javítása, az utak, járdák felújítása
mellett szükséges a csapadékcsatorna hálózat fejlesztése is. A régóta tervezett
Ipar utcai fejlesztés megvalósítása ennek jelentős eleme. A rendelkezésünkre álló
településrendezési eszközökkel és kapcsolatrendszerünkkel, a fejlesztés
szorgalmazásával, a nyomvonal biztosításával elő kell segíteni a zalahalápi és a
veszprémi út közötti északi tehermentesítő állami közút mielőbbi megépítését,
hogy a teherforgalom korlátozása a Juhász Gyula utcában megtörténhessen. A
közlekedési intermodális, a tömegközlekedési ágazatokat kombináló pályázati
lehetőségre történő felkészülés során vizsgálni szükséges új autóbusz
pályaudvar kialakításának, a városi közlekedési-forgalmi rend változtatásának
módjait, ott lakók és a vállalkozások érdekeit szolgálógyalogos elsőbbségi zóna,
időszaki sétáló utca létesítését a belvárosban. Környezetünk védelme érdekében
ki kell terjesztenünk a szelektív hulladékgyűjtést az Észak-Balatoni Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Rendszer keretei között, amelynek során 2010 év
végéig Tapolcán is jelentős összegű beruházásban megépül a hulladékátrakó-
válogató állomás. Az előkészítés alatt lévő Tiszta Európa programban további
rekultivációs fejlesztés is tervezett városunkban. Tapolca legújabb kori
történetének legnagyobb, a Közép Dunántúli Operatív Program keretében
elnyert pályázatáról a közelmúltban értesülhettünk. A sokrétű, összetett
fejlesztés megvalósítása kizárólag összefogással, az érdekeltek kapcsolatai
egyesítésével lehet sikeres. A rendelkezésünkre álló rövid időtartam alatt
feszített, szervezett munkára van szükség konzorcionális partnereink, a Tapolcai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Wass Albert Könyvtár és Múzeum, de
különösen a Polgármesteri hivatal vezetői, munkatársai részéről. Az
önkormányzati tulajdonba került volt honvédségi ingatlan-együttes
hasznosításáról a sikertelen pályázatokat követően továbbra is tárgyalni
szükséges. A cél változatlan: turisztikai-, szabadidős- és sportfejlesztés
elősegítése új munkahelyek létesítésével, környezetbarát, zaj- és szennyezés
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mentes ipar telepítésével, új szolgáltatások indításával. Az oktatási,
közművelődési intézményhálózat korszerűsítését folytatjuk, a Bárdos Lajos
Általános Iskola felújításának befejezésével, a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
fejlesztésének megkezdésével. A tapolcai oktatási feltételek minőségi javítása
mellett célunk az is, hogy a várható közoktatási változásokra, a térségi tanulók
fogadására felkészüljünk. Az egészségügyi területén kistérségi összefogással új,
korszerű mentőállomás létesítését segítjük elő. A szociális ellátás keretei között
az idősek részére kiépített házi jelzőrendszeres segítségnyújtó szolgáltatást igény
szerint bővítjük. Továbbra is fontos az együttműködés a történelmi egyházakkal,
a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az önkormányzati
támogatási-pályázati rendszer fenntartása, továbbfejlesztése. Tisztelt
Választópolgárok! Kedves Barátaim! Az időközi polgármesteri választáson
kapott jentős számú támogató szavazatot ezúton is szeretném megköszönni, de
azoknak is köszönöm a választáson történő részvételt, akik nem rám szavaztak.
Köszönetet mondok mindazoknak is, akik az elmúlt időszakban munkámat
önzetlenül segítették. Polgármesteri és választókörzeti munkámat a jövőben –
más települések gyakorlatával azonosan - együtt kívánom ellátni. Tapolca
városának polgármestereként a képviselő-testület munkáját úgy fogom
irányítani, hogy az mindenkor, mindenhol a lehetőségeket figyelembe véve a
város fejlődéséért, jövőjéért dolgozzon. Ebben számítok képviselőtársaim aktív
részvételére, javaslataik kidolgozására, előterjesztésére. Most csak annyit
ígérhetek, amit remélhetőleg meg is tudunk valósítani, a megkezdett munkát,
fejlesztéseket befejezzük. Ehhez mindenképpen szükség van az Önök
segítségére, türelmére, egyetértésére és bizalmára. Széchenyi örökérvényű
mondatával zárom beszédemet: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” Végezzük a munkánkat továbbra is közösen, békességben
városunkért, Tapolcáért!

Több napirendi pont nem lévén Császár László polgármester megköszöni a
részvételt, az ülést bezárja, megkéri a meghívott vendégeket valamint a testületi
tagok családtagjait, hogy egy pohárköszöntőre tiszteljék meg jelenlétükkel a
testületet.

Kovács Melinda narrátor: Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy valamennyiünk
nevében Weöres Sándor Tíz lépcső című versével kívánjak jó munkát Császár László
polgármester úrnak:

Szórd szét kincseid - a gazdagság legyél te magad.
Nyűdd szét díszeid - a szépség legyél te magad.
Feledd el mulatságaid - a vígság legyél te magad.
Égesd el könyveid - a bölcsesség legyél te magad.
Pazarold el izmaid - az erő legyél te magad.
Oltsd ki lángjaid - a szerelem legyél te magad.
Űzd el szánalmaid - a jóság legyél te magad.
Dúld fel hiedelmeid - a hit legyél te magad.
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Törd át gátjaid - a világ legyél te magad.
Vedd egybe életed-halálod - a teljesség legyél te magad.

Kedves vendégeink hagyományőrzők bevonulása után, kérem Önöket, hogy
énekeljük el a Szózatot, majd folytatódjon az ünneplés az aulában, ahol Lasztovicza
elnök úr mond pohárköszöntőt. Köszönöm, hogy együtt ünnepeltek velünk. A
Szózat következik.

Szózat

Császár László polgármester megköszöni a részvételt, az ünnepi ülést 18.05 órakor
bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
polgármester jegyző


