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Jelen vannak: Császár László polgármester
Sólyom Károly alpolgármester
Marton József alpolgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit

Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
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 Závori László    képviselők 

Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Szabóné Szakács Judit – Általános Igazgatási 
Irodavezető, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető  

Szollár Gyula – Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, 
Bajner Imre – Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Bartha
Józsefné – Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
elnöke, Dr. Zsiray Ferenc – Tapolcai Városszépítő Egyesület 
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elnöke, Kocsor Ferenc – MÁV Tapolcai Állomásfőnöke, Tapolcai 
Városi Televízió munkatársai

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a 
városi televízió nézőit. Egy örömteli hírt szeretne bejelenteni. Szeretne gratulálni 
Kocsor Ferenc Úrnak, a MÁV Üzletág Veszprém Forgalmi Csoport Tapolcai
Állomásfőnökének, aki az elmúlt időszakban miniszteri elismerést kapott. A nagy 
nyilvánosság előtt szeretne gratulálni az önkormányzat nevében egy elismerő 
oklevéllel, és természetesen egy kis tapolcai szuvenírrel. További jó egészséget és jó
munkát kíván az eddig elért sikereihez is. Természetesen köszöni azt a segítséget,
amit a pályázati munkában eddig is tett az intermodális csomóponttal kapcsolatban.

Kocsor Ferenc, a MÁV Üzletág Veszprém Forgalmi Csoport Tapolcai Állomásfőnöke az 
oklevelet és az ajándékcsomagot átveszi Császár Lászlótól, Tapolca Város polgármesterétől.  

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 17 fővel 
határozatképes. Napirend előtti pontként a polgármester, az alpolgármesterek 
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Képviselő társait 
kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők 
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót 17 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.

Császár László polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi 
pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban szereplő 
napirendeket 17 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

N A P I R E N D:

1) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak
megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző  

2) Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző 

Császár László polgármester: Lejárt a négy éves választási ciklus, és újból kell
választani a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. Felkéri Dr. Imre László jegyzőt a 
napirendi pont ismertetésére.

Dr. Imre László jegyző: A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény értelmében
a választások kitűzését követően és a választás napját megelőzően a Választási 
Bizottságokat, ezek közül is az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságot, illetve a Szavazatszámláló Bizottságokat meg kell választani. Ennek
határnapja jelen pillanatban március 22-e, azaz a választás napját megelőző 20. napig 
kell megválasztani ezeket a bizottságokat. Veszprém Megye Közgyűlése az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait Veszprém Megye 
Főjegyzőjének javaslata alapján megválasztotta, így Dr. Kajtár György Urat, Csák 
Zoltán Urat, Lázár János Urat mint tagokat, illetve Bajner Urat, mint póttagot. Az
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság alakuló ülését 
megtartotta, tagjai közül elnököt és elnökhelyettest választott. Az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak az elnöke Dr. Kajtár György Úr,
elnökhelyettese pedig Csák Zoltán Úr. A Választási Bizottság munkáját megkezdte, a
döntéseit folyamatosan meghozta. Az eddig jelentkezett jelölteket nyilvántartásba
vette. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Választási Bizottságnak illetve a 
Helyi Választási Irodának a közleményei, döntései, határozatai a www.tapolca.hu
honlapon folyamatosan megtekinthetők, a döntést követően azonnal felkerülnek. A 
Képviselő-testületnek kell megválasztania a Szavazatszámláló Bizottságokat mind az 
előbb említett Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságot. A 
Szavazatszámláló Bizottságok megbízatása négy évre, azaz egy választási ciklusra
szól. Az előterjesztés mellékletében illetve a határozati javaslatban találhatók az 
egyes szavazókörben a javasolt Szavazatszámláló Bizottsági tagok adatai. Minden
egyes jelölt a nyilvános testületi üléshez hozzájárult, az összeférhetetlenségi eljárást
lefolytatták, a szükséges nyilatkozatokat megadták. Az országgyűlési képviselők 
választását megelőzően a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásával egyidőben 
kell megválasztani a helyhatósági választásokkal egyidőben folyó települési 
kisebbségi önkormányzatok választásán működő Szavazatszámláló Bizottság tagjait 
is. A II. számú határozati javaslat ezen Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tesz
javaslatot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogatni 
szíveskedjenek.

Császár László polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

http://www.tapolca.hu/
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

40/N/2010. (III.19.) Kt.                       KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Tapolca városban működő szavazatszámláló 
bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak szerint
választja meg:

1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Szabó Józsefné Tapolca, Keszthelyi u. 37/B.
Mozsolics Márta Tapolca, Tavasz u. 13.
Fecser Katalin Tapolca, Damjanich u. 2.

Póttagja: Gödör Éva Tapolca, Tavasz u. 5.

2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Zentai Lajosné Tapolca, Szent István u. 3.
Lenner László Tapolca, Damjanich u. 9.
Dóczi Lászlóné Tapolca, Nagyköz u. 5/3.

Póttagjai: Nagy Eörsné Tapolca, Nagyköz u. 7. IV/26.
Gál Erika Tapolca, Fazekas u. 56.

3. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Burszán Sándor Tapolca, Batsányi u. 28.
Mátyás László Tapolca, Batsányi u. 21.
Mersics Sándorné Tapolca, Csányi L. u. 7.

Póttagja: Frang Lászlóné Tapolca, Batsányi J. u. 22.

4. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Várnai Péter Tapolca, Szent Gy. u. 19.
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Kollárné Szollár Zsuzsanna Tapolca, Kertész u. 2.
Jónás Lajosné Tapolca, Kossuth L.u.64/C.4/8.

Póttagja: Baksa Júlia Tapolca, Kossuth L. u. 60/B.

5. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Papp Zoltánné Tapolca, Bányász u. 33.
Rábai Józsefné Tapolca, Radnóti u. 54.
Ölvegyi Istvánné Tapolca, Bányász u. 5.

Póttagja: Rédliné Kocsis Mária Tapolca, Csokonai u. 11.

6. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Czeglédi Imréné Tapolca, Kazinczy tér 11.
Papp Zoltán Tapolca, Bányász u. 33.
Számpli Ferencné Tapolca, Kazinczy tér 11/C.

Póttagja: Péni Béla Tapolca, Kazinczy tér 7/B. 10. 1003.
Doroszi Ferencné Tapolca, Kazinczy tér 7/B. 5/4.

7. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Varga Tiborné Tapolca, Kazinczy tér 17. B. IX/31.
Rácz Imréné Tapolca, Kazinczy tér 17. B/13.
Móznerné Rádi Gabriella Tapolca, Egry u. 1/B. 2/6.

8. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Paulovics Gábor Tapolca, Egry J. u. 1/B. 2/5.
Farkas Klára Tapolca, Egry J. u. 7/A.
Albert Györgyné Tapolca, Egry J. u. 9/B. 3/12.

Póttagja: Ács Anita Tapolca, Egry J. u. 52.

9. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Horváth Gyula Tapolca, Juhász Gyula u. 41/D. 3/3.
Szalay Lászlóné Tapolca, Juhász Gy. u. 41/C.
Kertész Károly Tapolca, Juhász Gy.u 43.

Póttagja:
Bihary Lászlóné Tapolca, Juhász Gy.u. 41/C.1/1.
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10. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Csala Gyöngyi Tapolca, Berzsenyi D.u.82.
Szeibertné Nagy Ilona Tapolca, Móricz Zs. u. 25.
Bolla Gyuláné Tapolca, Lóczy L. u. 1.

Póttagja: Verebélyi Zoltánné Tapolca, Lóczy L. u. 5.

11. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

 Lájerné Tóth Éva  Tapolca, Úttörő u. 11. 
Láng Józsefné Tapolca, Vajda J. u. 14.
Kutasi Iván Tapolca, Darányi u. 5.

Póttagjai: Fekete Lajos Tapolca, Úttörő u. 26. 

12. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Láng József Tapolca, Vajda J. u. 14.
Török Attiláné Tapolca, Darányi I. u. 3.

 Végh Jenőné   Tapolca, Pacsirta u. 34. 

Póttagja: Spilák Istvánné Tapolca, Fenyves u. 67.

13. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Horváthné Kozma Éva Tapolca, Vörösmarty u. 97.
Keszler József Tapolca, Deák F. u. 14. I/1.
Vitai Istvánné Tapolca, Baross G. u. 16.

Póttagjai: Nesicné Ács Judit Tapolca, Deák F. u. 14.

14. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Hardi Lajosné Tapolca, Köztársaság tér
11.

Csonka Ottóné Tapolca, Deák F. u. 15.
Kanizsai László Józsefné Tapolca, Ady E. u. 6/2. 3/15.

Póttagjai: Toronyi Kálmánné Tapolca, Ady E. u. 6.
Babics Istvánné Tapolca, Wesselényi u.

2/2.

15. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Vidosa Lászlóné Tapolca, Rózsa F. u. 1. fsz. 3.
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Linter Józsefné Tapolca, Május 1. u. 19/B. ½.
Molnár Béla Tapolca, Rózsa F. út 3/1.

Póttagjai: Kovács Ida Tapolca, Alkotmány u. 12/2.
Nagy Judit Tapolca, Május 1.u. 8/b. 2/15.

16. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

 Szőtsné Futó Zsuzsanna Tapolca, Tapolca, Rózsa F. u. 1. 
Németh Józsefné Tapolca, Béke u. 16.
Véghné Kovács Ibolya Tapolca, Batthyány u. 10.

Póttagja: Hosoff Lászlóné Tapolca, Rózsa F. u. 1.

17. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Zentai Csaba Tapolca, Lesence u. 7/B.
Nádasdi Alajosné Tapolca, Lesence u. 5. II/4.

 Jancsik Dezsőné  Tapolca, Lesence u. 1.fsz. 2. 

Póttagja: Pelle Károlyné Tapolca, Lesence u. 9/C. 2/1.

18. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Gáspár György Tapolca-Diszel, Bán S. u. 15.
Kuni Anett Tapolca-Diszel, Gyulaffy L.u.2/1.
Budai Mihály Tapolca-Diszel, Szabadság u. 28.

Póttagjai:
Grünczeisz László Tapolca-Diszel, Szabó E. u. 31.
Nagy Gáborné Tapolca-Diszel, Rózsadomb u. 2.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, 
hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottságok
tagjai és póttagjai eskütételéről, valamint részükre a 
megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős:    polgármester, jegyző 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

41/N/2010. (III.19.) Kt.        KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. § (1)
bekezdése, illetve a 115/D. §-a alapján Tapolca városban
működő kisebbségi szavazatszámláló bizottságok tagjait 
és póttagjait az alábbiak szerint választja meg:

Kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottság:

Halász Ferenc Tapolca, Deák F. u. 21. 28/4.
Sipkovics Károlyné Tapolca, Batsányi tér 3.
Spilák Istvánné Tapolca, Fenyves u. 67.

Póttagjai: Fodorné Csöglei Erika Tapolca, Kossuth u. 60.
Nagy Judit Tapolca, Rózsa F. u. 4.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a 
megválasztott kisebbségi szavazatszámláló bizottság
tagjai és póttagjai eskütételéről, valamint részükre a 
megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester, jegyző 

2) Éves közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A jogszabályi és különböző módszerekben történek 
változások a közbeszerzési eljárásban. Benczik Zsolt Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodavezetőt kéri, ismertesse a napirendi pontot.  

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A közbeszerzési
törvény előírásait évenkénti alkalmazásban a Képviselő-testület mindig betartva 
meghozza közbeszerzési szabályzatát. A közbeszerzési szabályzatban meghatározza
azt a határnapot, ami március 15-e, ameddig Jegyző Úr által előkészített 
közbeszerzési tervet Polgármester Úr a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra. 
Ennek a munkának nagy részét a Városüzemeltetési és Műszaki Irodával közösen 
elvégezték. A terv lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiek folyamán a nemzeti 
értékhatárt meghaladó beszerzéseknél nem kell egyedi döntést hozni, hanem
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Polgármester Úr megindíthatja ezen eljárásokat, és későbbi döntéshozatalra kerülnek 
majd vissza a Képviselő-testület elé. A nemzeti értékhatár alattiaknál ún. egyszerű 
eljárásoknál pedig saját hatáskörben dönthet a megindított eljárás lezárásáról,
döntéséről is. Ebben a tervben a folyamatban lévő pályázataikhoz kapcsolódó 
beszerzéseket, valamint az időközben megindított beszerzéseket is beletették. Az első 
pl. egy ingatlannál a malomépület beszerzése, amely a zárt ülésnek napirendje is
lesz. Érdekessége a beszerzésnek a kafetéria-utalványok beszerzése, mely egy
teljesen új feltételrendszert teremtett. A korábbi juttatások, amelyek a
köztisztviselőket megillették, gyakorlatilag egy kafetéria keretben és utalványok 
beszerzése formájában kerülhet sor, ezen az eljáráson is dolgoznak. Reméli, hogy a
döntést követően azonnal közzé is tudják tenni. Az utolsó sorra szeretne még egy kis 
figyelmet szentelni. A szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése a tavalyi 
tervben is szerepelt, viszont a II. fordulóról szóló döntés meghozatalának kitolódása
miatt idén szintén szerepeltetniük kell. Ez mindenképpen közösségi eljárási rendben
lefolytatandó beszerzés lesz. Remélik, hogy nyernek a II. fordulóban, és ennek sem
lesz majd akadálya. Kérdés esetében a továbbiakban szívesen válaszol.

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.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési 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?

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy szerepel a kiírt tervezett közbeszerzések
körében ingatlanok beszerzése bérlakás állomány bővítése érdekében. Hasonló 
témában tavaly is írtak ki közbeszerzést. Az eredménytelen lett?

Császár László polgármester: Most vannak folyamatban ilyen jellegű eljárások. A 
tavalyi eredménytelen volt, az a pénz nem került felhasználásra. Egy lakást
vásároltak a múlt évben. Tájékoztatta már a Képviselő-testületet, hogy hetente 
érkeznek megkeresések az önkormányzat irányába pénzintézetektől, illetve 
fogadóórájára is sok olyan személy jön be, akiknek az ún. bedöglött hitele van, vagy
olyan konstrukcióba került, hogy behajtó céghez kerültek pénzintézeti követelései. A
jogszabály szerint az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Ha ez árverésre vagy 
licitálásra kerül, akkor valamennyi pénzintézetnek vagy behajtó cégnek kötelező 
megküldeni az önkormányzat irányába ezt az árverés eredményét. Az
önkormányzatnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy eldöntsék, hogy élni kívánnak-e
az elővásárlási jogukkal, vagy nem. Tavalyi évben egy alkalommal éltek ezzel a 
lehetőséggel, és 2,7 millió forintért vásároltak a Dobó lakótelepen egy ilyen lakást. 
Természetesen ez lakottan értendő. A lakóval a lakásrendeletükben elfogadott 
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szabályok szerint szerződést kell kötni, most ez van folyamatban éppen ennél a 
lakónál, bár nagy valószínűséggel a lakó ki fog költözni a lakásból. Ha meg tudják 
oldani egy-egy család problémáját, akkor megpróbálnak segíteni ebben az ügyben.
Hasonló lakásokat próbálnak keresni néhány millió forint értékben.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

42/N/2010. (III.19.) Kt.         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a polgármesteri hivatal által
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat
tartalmazó tervezetet megismerte, és azt az 1.
számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal
felhatalmazza a város polgármesterét a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az
eljárások megindítására, és ahol szükséges
szerződéskötés előtt terjessze az eljárás 
eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-
testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

Császár László polgármester: Úgy tudja, hogy valamennyi képviselő társa megkapta 
Szikszai János Elnök Úr levelét a Mónus Illés utcai ingatlannal kapcsolatban. Egy
korábbi döntésük alapján ez az ingatlan-együttes elcserélésre került egy másik
földterületen. A héten megtörtént az ingatlan átadás-átvétele az új tulajdonosnak. Az
önkormányzat felhívta Szikszai Elnök Úr figyelmét arra, hogy március 18-ig hagyja
el az ingatlant. Szikszai Úr azzal fordult hozzá – hisz volt nála személyesen is -, hogy
szeretne egy hasonló méretű ingatlant, ahol ő folyamatosan tudna működni, illetve 
az értékeit tudná tárolni. Elmondta, hogy az önkormányzatnak ilyen jellegű 
ingatlana nincs. Az önkormányzat számtalan civil szervezettel áll kapcsolatban. Úgy
gondolja, hogy valamennyi civil szervezetnek megfelelőképpen meg tudják oldani a 
problémáját, de általában nem egy állandó ingatlannal, hanem akár itt a Tamási Áron
Művelődési Központban, a Moziban vagy akármelyik ingatlanukban rendelkezésre 
tudnak bocsátani olyan közösségi tereket, ahol ők a gyűléseiket illetve 
rendezvényeiket meg tudják tartani. Ezt ajánlotta fel Szikszai Úrnak többször is. Ő 
ettől mereven elzárkózott. Az ingatlan kiürítése megtörtént, Szikszai Úr értékeit 
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elhelyezték biztonságba. Ehhez többet nem tud hozzátenni. Azért szerette volna a
Képviselő-testületet tájékoztatni, mert mindenki megkapta Szikszai Úr levelét. 
Állandó helyet a szervezetnek a jelenlegi ingatlanállományukban nem tudnak
biztosítani.

Lévai József képviselő: Őt úgy tájékoztatta Szikszai Úr, hogy képzési 
tevékenységgel is foglalkoznak. Tudnak-e olyan helyiséget biztosítani, ahol ezt a
tevékenységet folytatja?

Császár László polgármester: Ezt a lehetőséget felajánlotta. A Tamási Áron 
Művelődési Központban számtalan olyan helyiség van, ahol ezt meg lehet tenni. 
Szikszai Úr mindig arra hivatkozott, hogy nekik vannak saját eszközeik, gondol itt
számítógépre és saját bútorra. Mondta, hogy erre nem tud olyan fix helyet
biztosítani, amit kizárólag csak ők tudnak használni.  

Lévai József képviselő: A képzés idejére tudnak ilyen helyet biztosítani?

Császár László polgármester: Természetesen. Bármelyik intézményükben ilyen
jellegű képzésre berendezett termeik vannak informatikai képzésre. Szikszai Úr 
ahhoz ragaszkodik, hogy egy teljesen önálló, független helyiséget biztosítsanak
számára. Jelen pillanatban nincsen az önkormányzatnak olyan helyisége, ami erre a
célra rendelkezésre állna.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy van-e valakinek 
kérdése?

Buzás Gyula képviselő: Jegyző Úrtól kérdezi, hogy az országos egyéni 

választókörbe ha delegálnak, a párt által delegált tag kerül, akkor azt mikor tudják
meg, hogy mikor kell nekik esküt tenni? Mi az a határidő, ami ezt le tudja 
bonyolítani?

Dr. Imre László jegyző: A választások nyilvánosak, és örül annak, hogy Képviselő 
Úr a nagy nyilvánosság előtt kérdezi meg, és nem a Választási Irodában. A hétfői 
napon 09.00 órakor kerül az eskü kivételére sor. A delegált tagokat értesítették.
Minden egyes jelölőszervet által a Választási Irodához bejelentett delegált tag a 
tegnapi napon értesítve lett. Tegnap két delegált át is vette a megbízóleveleket,
amelyekkel a Megyei Közgyűlés Elnöke előtt az eskütételre meg kell jelennie. A 
Megyei Közgyűlés Elnöke folyamatosan adja meg az időpontokat. Úgy gondolja, 
hogy mivel most a mai napig a Választási Irodához illetve a Választási Bizottsághoz
bejelentett jelölőszervezet delegáltja tud erről, tehát így nincs veszélyben a Választási 
Bizottsági munkájuk. Természetesen csak akkor vehetnek részt a Választási Bizottság
munkájában, ha az esküt letették.
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Dr. Csonka László képviselő: Lakók jelezték, hogy a helyi járatok nem veszik
figyelembe az érkező vonatokat. Több vonat érkezik Tapolcára, és sokáig nincs busz 
a környéken. Kérdezi, hogy ezt nem lehetne összehangolni, hogy a messzebbről 
érkező vonatok érkezésekor legyen ott helyi járat?  

Császár László polgármester: Még körükben van állomásfőnök Úr, ők is menetrend 
szerint dolgoznak. A tapolcai helyi járat körjáratos menetrendben közlekedik,
aminek 40 perc az ideje. Aki a buszon ül, nem szívesen veszi azt, hogy a busz kb. 20
percet várakozik a vasútállomáson. Próbáltak ezen igazítani. A szolgáltatóval fel
tudják venni a kapcsolatot, hogy esetleg lehet-e azon igazítani, hogy honnan mikor
induljon el a busz. Egy járatnak 40 perces a menetideje. Az önkormányzatot is meg
szokták kérdezni a menetrend-egyeztetés során, de általában nem nagyon veszik
figyelembe az észrevételeiket.

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy a március 15-i rendezvényük meghívóit ki
rendezte? Azt kell hogy feltételezze, hogy valaki hibát követett el, mert a lakosságot
ünnepi megemlékezésre hívták, az ünnepi szónokot pedig kampányrendezvényre
szóló meghívóval látták el. Ezért történhetett ez a szereptévesztés, amit elkövetett
Képviselő Úr. Még arra is vette a szónok a bátorságot, hogy megmondja, kire kell 
szavazni. Aki ott volt, az egészen pontosan tudja, hogy mire gondol. Az nem egy
ünnepi megemlékezés volt, kampánybeszéd hangzott el. Azt gondolja, hogy az ott
jelenlévők egy része sem erre érkezett akkor este. Biztos volt, akinek jól csengett a 
fülének. Teljesen méltatlan volt ez az ünnep méltóságához, és ezt városi pénzen
rendezték meg.

Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a városi ünnepség méltó volt
március 15-hez. Akivel beszélt, mindenkinek tetszett a műsor.  

Lévai József képviselő: Ő nem a műsorról beszélt, hanem az ünnepi szónokról.  

Császár László polgármester: Amikor felkérnek valakit, akkor nem szokták megírni
a beszédet. Az ünnepi szónok tudja, hogy mit miért mondott. Úgy gondolja, hogy
mindenki megértette, amit meg kellett érteni. Választási időszakban kampányelemek 
is kerülnek egy ilyen beszédbe. Ha meghallgatták volna az ország más területein más
szónoknak a beszédét, kevés lett volna az, aki kizárólag a március 15-vel
foglalkozott, és a jelenlegi politikai helyzetet elemezte volna.

Lévai József képviselő: Ez egy pártrendezvényen teljesen rendben van, mert az
emberek azért mennek oda, hogy pártrendezvényen vegyenek részt. Ez egy városi
ünnepség volt. Sümeg város megemlékezésén ugyanazon a napon volt, ott ilyen
jellegű megnyilvánulások nem voltak.  

Császár László polgármester: Szólásszabadság van. Van, aki ezt kampánybeszédnek
értékeli, van, aki ünnepi beszédnek, ez véleménykülönbség lehet kettejük között.
Úgy gondolja, hogy a március 15-i ünnepségen semmilyen gondot és problémát nem
okozott ez a beszéd. Semmilyen botránkozás és fennhang ezzel kapcsolatban nem
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volt. A szónok még személyeket sem említett meg, különösen nem pártokat.
Képviselő Úr észrevételét tudomásul vette, mást nem tud mondani.  

Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait és a 
lakosságot, hogy a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
ülésen megtörtént a sportcélú támogatások felosztása. 23,5 millió forintot osztott fel a
bizottság a sportegyesületek között. Ezenkívül a bizottság kiírta a 2010. évi
közművelődési feladatok támogatására is a pályázatot, ami meg fog jelenni a 
Tapolcai Városi Televízióban, a Tapolcai Hírözönben és az Új Tapolcai Újságban is.
Kéri, hogy ezt kövessék figyelemmel. A bizottság elbírálta a tanulmányi támogatás
iránti kérelmeket. 18 felsőoktatási intézményben tanuló részesült támogatásban, és 
négy tanulót elutasítottak, mivel nem feleltek meg a pályázatban kiírt feltételeknek.

Császár László polgármester: Az elmúlt héten a sajtóból mindenki értesült róla, hogy
a Tapolca, Kazinczy tér 3. szám alatti társasháznál kikapcsolták a gázszolgáltatást. A
lakóközösség közös képviselője kereste meg az önkormányzatot a kikapcsolást 
követő napon, hogy próbáljanak meg segíteni. A sajtóban sajnos felröppentek olyan 
hírek, hogy mindez a kikapcsolás az önkormányzat hibájából történt meg. Azt tudni
kell, hogy ebben a 101 lakásban 8 önkormányzati bérlakás is van. A nyolc
önkormányzati bérlakásból háromnál ténylegesen vannak fizetési problémák, tehát
nekik is tartoznak bérleti díjjal, és a szolgáltatóknak közüzemi díjakkal. Úgy
gondolja, hogy egy 3,7 millió forintos gáztartozásból nem a három lakónak a nem
fizetése okozta a problémát. Akkor sem az önkormányzat felelős ezért, hanem a bent 
lakó bérlő, hiszen vele állnak szerződéses kapcsolatban. Ezt tisztázták közös 
képviselő Úrral. Alpolgármester Urakkal illetve Jegyző Úrral egy fél napot dolgoztak 
azon, hogy a problémát meg tudják oldani. A legnagyobb problémát az okozta, hogy
a szolgáltatónál egy olyan kompetens személyt tudjanak elérni, akivel esetleg
megállapodásra tudnának jutni, hogy hogyan lehetne visszaköttetni ezt a rendszert.
Szerencsére ez sikerült. A lakóközösség rendelkezik lakáskasszával, van

megtakarítása. Ennek a felmondása megtörtént, az összeg 30 nap múlva kerül a
számlájukra. Az önkormányzat kötött egy megállapodást, hogy 45 napos határidővel 
a kölcsönt vissza kell fizetni, mivel az önkormányzat kisegítette a lakóközösséget. Az
önkormányzat átutalta a szolgáltatónak a hátralékot, és aznap este még
visszakötötték a gázt. Este éppen havazni kezdett, és estére már helyreállt a
szolgáltatás, és megoldották a problémát. Nem szeretné, ha ebből rendszer lenne, de 
egy ilyen vis major helyzetet meg kellett oldani. Abban a házban 101 lakás van, több
mint 400 emberrel. Úgy gondolták, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Kicsit
nagyobb volt a média visszhangja, mint amennyit az ügy érdemelt volna. A
lakóközösség megköszönte a támogatást.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 08.35 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester  jegyző   
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	Császár László polgármester: Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság mindkét határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
	-	egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	40/N/2010. (III.19.) Kt.                       KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T
	1.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
		Lenner László 		Tapolca, Damjanich u. 9.
		Dóczi Lászlóné		Tapolca, Nagyköz u. 5/3.
	Póttagjai: Nagy Eörsné	Tapolca, Nagyköz u. 7. IV/26.
			       Gál Erika	Tapolca, Fazekas u. 56.
			
	3.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Mátyás László		Tapolca, Batsányi u. 21.
	Mersics Sándorné		Tapolca, Csányi L. u. 7.
	Póttagja: Frang Lászlóné	Tapolca, Batsányi J. u. 22.
	4.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Kollárné Szollár Zsuzsanna       Tapolca, Kertész u. 2.
	Jónás Lajosné		Tapolca, Kossuth L.u.64/C.4/8.
	Póttagja: Baksa Júlia	Tapolca, Kossuth L. u. 60/B.
	5.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Rábai Józsefné		Tapolca, Radnóti u. 54.
	Ölvegyi Istvánné		Tapolca, Bányász u. 5.
	Póttagja: Rédliné Kocsis Mária	Tapolca, Csokonai u. 11.
	6.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Papp Zoltán			Tapolca, Bányász u. 33.
	Póttagja: Péni Béla	    Tapolca, Kazinczy tér 7/B. 10. 1003.
			              Doroszi Ferencné  Tapolca, Kazinczy tér 7/B. 5/4.
	7.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Rácz Imréné			Tapolca, Kazinczy tér 17. B/13.
	Móznerné Rádi Gabriella 	Tapolca, Egry u. 1/B. 2/6.
	8.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Farkas Klára			Tapolca, Egry J. u. 7/A.
	Albert Györgyné		Tapolca, Egry J. u. 9/B. 3/12.
	Póttagja: Ács Anita		Tapolca, Egry J. u. 52.
	9.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Kertész Károly 	     Tapolca, Juhász Gy.u 43.
		      Babics Istvánné		Tapolca, Wesselényi u. 2/2.
	15.	számú szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Nagy Gáborné	   Tapolca-Diszel, Rózsadomb u. 2.
	Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
	Határidő: azonnal
	Felelős:    polgármester, jegyző
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
	-	egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	41/N/2010. (III.19.) Kt.        KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T
	Kisebbségi szavazókör szavazatszámláló bizottság:
	Halász Ferenc		Tapolca, Deák F. u. 21. 28/4.
	Sipkovics Károlyné		Tapolca, Batsányi tér 3.
	Spilák Istvánné		Tapolca, Fenyves u. 67.
		       Nagy Judit		Tapolca, Rózsa F. u. 4.
	Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a megválasztott kisebbségi szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.
	Határidő:		azonnal
	Felelős:		polgármester, jegyző
	2)	Éves közbeszerzési terv elfogadása
	Császár László polgármester: A jogszabályi és különböző módszerekben történek változások a közbeszerzési eljárásban. Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezetőt kéri, ismertesse a napirendi pontot.
	Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A közbeszerzési törvény előírásait évenkénti alkalmazásban a Képviselő-testület mindig betartva meghozza közbeszerzési szabályzatát. A közbeszerzési szabályzatban meghatározza azt a határnapot, ami március 15-e, ameddig Jegyző Úr által előkészített közbeszerzési tervet Polgármester Úr a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra. Ennek a munkának nagy részét a Városüzemeltetési és Műszaki Irodával közösen elvégezték. A terv lehetőséget biztosít arra, hogy a későbbiek folyamán a nemzeti értékhatárt meghaladó beszerzéseknél nem kell egyedi döntést hozni, hanem Polgármester Úr megindíthatja ezen eljárásokat, és későbbi döntéshozatalra kerülnek majd vissza a Képviselő-testület elé. A nemzeti értékhatár alattiaknál ún. egyszerű eljárásoknál pedig saját hatáskörben dönthet a megindított eljárás lezárásáról, döntéséről is. Ebben a tervben a folyamatban lévő pályázataikhoz kapcsolódó beszerzéseket, valamint az időközben megindított beszerzéseket is beletették. Az első pl. egy ingatlannál a malomépület beszerzése, amely a zárt ülésnek napirendje is lesz. Érdekessége a beszerzésnek a kafetéria-utalványok beszerzése, mely egy teljesen új feltételrendszert teremtett. A korábbi juttatások, amelyek a köztisztviselőket megillették, gyakorlatilag egy kafetéria keretben és utalványok beszerzése formájában kerülhet sor, ezen az eljáráson is dolgoznak. Reméli, hogy a döntést követően azonnal közzé is tudják tenni. Az utolsó sorra szeretne még egy kis figyelmet szentelni. A szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése a tavalyi tervben is szerepelt, viszont a II. fordulóról szóló döntés meghozatalának kitolódása miatt idén szintén szerepeltetniük kell. Ez mindenképpen közösségi eljárási rendben lefolytatandó beszerzés lesz. Remélik, hogy nyernek a II. fordulóban, és ennek sem lesz majd akadálya. Kérdés esetében a továbbiakban szívesen válaszol.
	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.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési 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?
	Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy szerepel a kiírt tervezett közbeszerzések körében ingatlanok beszerzése bérlakás állomány bővítése érdekében. Hasonló témában tavaly is írtak ki közbeszerzést. Az eredménytelen lett?
	Császár László polgármester: Most vannak folyamatban ilyen jellegű eljárások. A tavalyi eredménytelen volt, az a pénz nem került felhasználásra. Egy lakást vásároltak a múlt évben. Tájékoztatta már a Képviselő-testületet, hogy hetente érkeznek megkeresések az önkormányzat irányába pénzintézetektől, illetve fogadóórájára is sok olyan személy jön be, akiknek az ún. bedöglött hitele van, vagy olyan konstrukcióba került, hogy behajtó céghez kerültek pénzintézeti követelései. A jogszabály szerint az önkormányzatnak elővásárlási joga van. Ha ez árverésre vagy licitálásra kerül, akkor valamennyi pénzintézetnek vagy behajtó cégnek kötelező megküldeni az önkormányzat irányába ezt az árverés eredményét. Az önkormányzatnak 30 nap áll rendelkezésére, hogy eldöntsék, hogy élni kívánnak-e az elővásárlási jogukkal, vagy nem. Tavalyi évben egy alkalommal éltek ezzel a lehetőséggel, és 2,7 millió forintért vásároltak a Dobó lakótelepen egy ilyen lakást. Természetesen ez lakottan értendő. A lakóval a lakásrendeletükben elfogadott szabályok szerint szerződést kell kötni, most ez van folyamatban éppen ennél a lakónál, bár nagy valószínűséggel a lakó ki fog költözni a lakásból. Ha meg tudják oldani egy-egy család problémáját, akkor megpróbálnak segíteni ebben az ügyben. Hasonló lakásokat próbálnak keresni néhány millió forint értékben.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 17 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	42/N/2010. (III.19.) Kt.        	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal által lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó tervezetet megismerte, és azt az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a város polgármesterét a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az eljárások megindítására, és ahol szükséges szerződéskötés előtt terjessze az eljárás eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-testület elé.
	KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése?
	Buzás Gyula képviselő: Jegyző Úrtól kérdezi, hogy az országos egyéni választókörbe ha delegálnak, a párt által delegált tag kerül, akkor azt mikor tudják meg, hogy mikor kell nekik esküt tenni? Mi az a határidő, ami ezt le tudja bonyolítani?
	Dr. Imre László jegyző: A választások nyilvánosak, és örül annak, hogy Képviselő Úr a nagy nyilvánosság előtt kérdezi meg, és nem a Választási Irodában. A hétfői napon 09.00 órakor kerül az eskü kivételére sor. A delegált tagokat értesítették. Minden egyes jelölőszervet által a Választási Irodához bejelentett delegált tag a tegnapi napon értesítve lett. Tegnap két delegált át is vette a megbízóleveleket, amelyekkel a Megyei Közgyűlés Elnöke előtt az eskütételre meg kell jelennie. A Megyei Közgyűlés Elnöke folyamatosan adja meg az időpontokat. Úgy gondolja, hogy mivel most a mai napig a Választási Irodához illetve a Választási Bizottsághoz bejelentett jelölőszervezet delegáltja tud erről, tehát így nincs veszélyben a Választási Bizottsági munkájuk. Természetesen csak akkor vehetnek részt a Választási Bizottság munkájában, ha az esküt letették.
	Dr. Csonka László képviselő: Lakók jelezték, hogy a helyi járatok nem veszik figyelembe az érkező vonatokat. Több vonat érkezik Tapolcára, és sokáig nincs busz a környéken. Kérdezi, hogy ezt nem lehetne összehangolni, hogy a messzebbről érkező vonatok érkezésekor legyen ott helyi járat?
	Császár László polgármester: Még körükben van állomásfőnök Úr, ők is menetrend szerint dolgoznak. A tapolcai helyi járat körjáratos menetrendben közlekedik, aminek 40 perc az ideje. Aki a buszon ül, nem szívesen veszi azt, hogy a busz kb. 20 percet várakozik a vasútállomáson. Próbáltak ezen igazítani. A szolgáltatóval fel tudják venni a kapcsolatot, hogy esetleg lehet-e azon igazítani, hogy honnan mikor induljon el a busz. Egy járatnak 40 perces a menetideje. Az önkormányzatot is meg szokták kérdezni a menetrend-egyeztetés során, de általában nem nagyon veszik figyelembe az észrevételeiket.
	Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy a március 15-i rendezvényük meghívóit ki rendezte? Azt kell hogy feltételezze, hogy valaki hibát követett el, mert a lakosságot ünnepi megemlékezésre hívták, az ünnepi szónokot pedig kampányrendezvényre szóló meghívóval látták el. Ezért történhetett ez a szereptévesztés, amit elkövetett Képviselő Úr. Még arra is vette a szónok a bátorságot, hogy megmondja, kire kell szavazni. Aki ott volt, az egészen pontosan tudja, hogy mire gondol. Az nem egy ünnepi megemlékezés volt, kampánybeszéd hangzott el. Azt gondolja, hogy az ott jelenlévők egy része sem erre érkezett akkor este. Biztos volt, akinek jól csengett a fülének. Teljesen méltatlan volt ez az ünnep méltóságához, és ezt városi pénzen rendezték meg.
	Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a városi ünnepség méltó volt március 15-hez. Akivel beszélt, mindenkinek tetszett a műsor.
	Lévai József képviselő: Ő nem a műsorról beszélt, hanem az ünnepi szónokról.
	Császár László polgármester: Amikor felkérnek valakit, akkor nem szokták megírni a beszédet. Az ünnepi szónok tudja, hogy mit miért mondott. Úgy gondolja, hogy mindenki megértette, amit meg kellett érteni. Választási időszakban kampányelemek is kerülnek egy ilyen beszédbe. Ha meghallgatták volna az ország más területein más szónoknak a beszédét, kevés lett volna az, aki kizárólag a március 15-vel foglalkozott, és a jelenlegi politikai helyzetet elemezte volna.
	Lévai József képviselő: Ez egy pártrendezvényen teljesen rendben van, mert az emberek azért mennek oda, hogy pártrendezvényen vegyenek részt. Ez egy városi ünnepség volt. Sümeg város megemlékezésén ugyanazon a napon volt, ott ilyen jellegű megnyilvánulások nem voltak.
	Császár László polgármester: Szólásszabadság van. Van, aki ezt kampánybeszédnek értékeli, van, aki ünnepi beszédnek, ez véleménykülönbség lehet kettejük között. Úgy gondolja, hogy a március 15-i ünnepségen semmilyen gondot és problémát nem okozott ez a beszéd. Semmilyen botránkozás és fennhang ezzel kapcsolatban nem volt. A szónok még személyeket sem említett meg, különösen nem pártokat. Képviselő Úr észrevételét tudomásul vette, mást nem tud mondani.
	Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait és a lakosságot, hogy a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság ülésen megtörtént a sportcélú támogatások felosztása. 23,5 millió forintot osztott fel a bizottság a sportegyesületek között. Ezenkívül a bizottság kiírta a 2010. évi közművelődési feladatok támogatására is a pályázatot, ami meg fog jelenni a Tapolcai Városi Televízióban, a Tapolcai Hírözönben és az Új Tapolcai Újságban is. Kéri, hogy ezt kövessék figyelemmel. A bizottság elbírálta a tanulmányi támogatás iránti kérelmeket. 18 felsőoktatási intézményben tanuló részesült támogatásban, és négy tanulót elutasítottak, mivel nem feleltek meg a pályázatban kiírt feltételeknek.
	Császár László polgármester: Az elmúlt héten a sajtóból mindenki értesült róla, hogy a Tapolca, Kazinczy tér 3. szám alatti társasháznál kikapcsolták a gázszolgáltatást. A lakóközösség közös képviselője kereste meg az önkormányzatot a kikapcsolást követő napon, hogy próbáljanak meg segíteni. A sajtóban sajnos felröppentek olyan hírek, hogy mindez a kikapcsolás az önkormányzat hibájából történt meg. Azt tudni kell, hogy ebben a 101 lakásban 8 önkormányzati bérlakás is van. A nyolc önkormányzati bérlakásból háromnál ténylegesen vannak fizetési problémák, tehát nekik is tartoznak bérleti díjjal, és a szolgáltatóknak közüzemi díjakkal. Úgy gondolja, hogy egy 3,7 millió forintos gáztartozásból nem a három lakónak a nem fizetése okozta a problémát. Akkor sem az önkormányzat felelős ezért, hanem a bent lakó bérlő, hiszen vele állnak szerződéses kapcsolatban. Ezt tisztázták közös képviselő Úrral. Alpolgármester Urakkal illetve Jegyző Úrral egy fél napot dolgoztak azon, hogy a problémát meg tudják oldani. A legnagyobb problémát az okozta, hogy a szolgáltatónál egy olyan kompetens személyt tudjanak elérni, akivel esetleg megállapodásra tudnának jutni, hogy hogyan lehetne visszaköttetni ezt a rendszert. Szerencsére ez sikerült. A lakóközösség rendelkezik lakáskasszával, van megtakarítása. Ennek a felmondása megtörtént, az összeg 30 nap múlva kerül a számlájukra. Az önkormányzat kötött egy megállapodást, hogy 45 napos határidővel a kölcsönt vissza kell fizetni, mivel az önkormányzat kisegítette a lakóközösséget. Az önkormányzat átutalta a szolgáltatónak a hátralékot, és aznap este még visszakötötték a gázt. Este éppen havazni kezdett, és estére már helyreállt a szolgáltatás, és megoldották a problémát. Nem szeretné, ha ebből rendszer lenne, de egy ilyen vis major helyzetet meg kellett oldani. Abban a házban 101 lakás van, több mint 400 emberrel. Úgy gondolták, hogy ezt a problémát meg kell oldani. Kicsit nagyobb volt a média visszhangja, mint amennyit az ügy érdemelt volna. A lakóközösség megköszönte a támogatást.

