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

Ügyiratszám: 1/152-24/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július
22-én (péntek) 9.40 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Városháza, „B” épület I. emeleti tanácsterem
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt képviselők,

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné aljegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és
Gazdálkodási Irodavezető, Hársfalvi József Városüzemeltetési és
Műszaki irodavezető, Döméné Domonkos Bernadett
jegyzőkönyvvezető,

Dobó Zoltán Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja,
Kárpáti Imre Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke,
Kiss Nándor Remondis Kft. ügyvezető igazgatója.

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Képviselő társait kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
– egyhangúlag – egyetért azzal, hogy a következő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra:

N A P I R E N D:

1) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és szállítás
díjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztésére
vonatkozó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és szállítás díjáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az elkövetkezendő
7-12 hónapra 3.780 Ft-ot fizetni háztartásonként. A 32 millió Ft tartalékról december
31. napjáig el kell számolni a szolgáltatónak. A lezárt és rekultivációra szánt depónia
I. fordulójából megnyert pályázati díjból az engedélyezési tervdokumentáció
27.053.918,- Ft átkerülne az önkormányzat tulajdonába, mint vagyoni érték,
befejezetlen beruházás keretében, ami a 3,4 milliárdos projekt megvalósulásával
aktiválásra kerülne.
Kéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést 2 igen szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Az ősz folyamán azokat a javaslatokat, amik jelenleg
nem érintik a rendelet módosítását, a jövő évi rendelet megalkotásakor
mindenképpen érvényesíteni fogják.
Kérdezi a bizottság tagjait, kinek van az előterjesztéshez kérdése, hozzászólása.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el, szavazásra teszi fel határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

13/2011. (VII.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a települési szilárd hulladékbegyűjtés
és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.20.)
önkormányzati rendeletének módosítására
kidolgozott rendelet tervezetét elfogadja és
13/2011. (VII.22.) önkormányzati rendeletei
közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

151/N/2011. (VII.22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete kötelezi a Remondis Tapolca Kft-t,
mint közszolgáltatót, hogy a 2011. évi
közszolgáltatási díj tényleges költségeinek
ismeretében 2011. december 31-i fordulónappal
a szolgáltatás során ténylegesen felmerült
ráfordításaival számoljon el.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

152/N/2011. (VII.22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító
számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési
Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési
területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-
lerakó rekultivációjának megvalósítása”
elnevezésű projekt I. fordulójához kapcsolódó
dokumentáció és a befejezetlen beruházás
térítésmentes átvételéhez nettó 27.053.918,- Ft
összegben hozzájárul.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2) Tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy erre a pályázatra
nagy érdeklődés várható. Aki nem tudja beadni az első határidőig, annak
legközelebb csak szeptemberben lesz lehetősége. Az esélyesebb, aki a július 28-i
határidőig, az első körben benyújtja pályázatát. Ha formailag és tartalmilag jó
pályázatot adnak be, szinte biztos nyernek a pályázattal, ha nem lesz sok pályázó az
első fordulóban. Ezért is fontos a beadás. Ebben a nyomvonalban a műszaki
megoldásokat illetően van némi bizonytalansági tényező, amik a beadásig
pontosításra kerülnek. A Dobó lakótelep és a Sümegi út közötti szakasz a felsoroltak
szerint kerülne megvalósításra maximum 106 millió Ft-os bekerülési összeggel. Az
intenzitás 85%-os, ezért a 15.900.000 Ft-os önerő a pályázati tartalékokból
biztosítható.
Kéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Marton József képviselő: Az előkészítés során kapott egy anyagot a különböző
útvonalakkal kapcsolatban. Bármilyen útvonalat kijelölhetnek, de arra kell törekedni,
hogy azt használják a kerékpárosok. Nem lenne szerencsés, hogy bármennyire
megfelel a szabályoknak, de senki sem használja. Gondol itt a Sümegi út átkötésére.
Erre mindenképpen oda kell figyelni.
A Sümegi út mögött a parkolók megszüntetése nagy felháborodást fog kelteni. Ha a
pályázati kiírásnak megfelelő nyomvonalat találnak ki, akkor később lesz lehetőség
azt megváltoztatni?

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető: A város rehabilitációs
program végrehajtása során is van lehetőség módosításokra. Ennek nincsen kialakult
gyakorlata. A pályázati kiírásban nem szerepel, hogy lehet, vagy nem lehet
változtatásokat eszközölni. A módosításoknak vannak feltételei, ha engedélyköteles
és támogatási szerződést érint, akkor ez bonyolultabb megoldást igényel. A más
nyomvonal kijelölése biztos, hogy engedélyköteles. Ezt a Sümegi úti átkötést
mindenképpen megvizsgálják.

Császár László polgármester: Ahhoz, hogy a folyamatosság biztosítható legyen,
ezen a szakaszon, nyomvonal kijelölés van legtöbb helyen, építés a legkevesebb.
Többségében kijelölést tartalmaz.
A Sümegi út mögött a lakókat és a parkolást is érinti a garázssoron tervezett
kerékpárút. Meggondolandó, hogy érdemes-e azon a részen az aszfaltozási
munkákat elvégezni. Célszerű lenne ezen a területen kijelöléssel megoldani a
nyomvonalat, de ez kiderül. Ez a kritikus szakasz, amin át kell érni a Május 1. utcáig.
Van még néhány nyitott kérdés ebben a dologban. Ahol nyomvonal kijelölés van, ott
nagyobb az esély a módosításra.
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Kárpáti Imre Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke: A Sümegi út
mögötti garázssornál egyáltalán nem tartja szerencsésnek kerékpárutat építeni. Ott
autók parkolnak, 21 garázst rendszeresen használnak, gyerekek játszanak.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető Tájékoztatja a
képviselőket, hogy ez csak egy munkaközi példány, ami a rendelkezésükre áll.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal
3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

153/N/2011. (VII.22.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete összhangban „Tapolca Város
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti
gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire”
című dokumentumban foglaltakkal,
szükségesnek tartja a tapolcai kerékpárút
hálózat fejlesztését.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
fejlesztés megvalósítása érdekében a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-dunántúli Regionális Operatív Program
keretében meghirdetett „Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése” című KDOP-4.2.2.-11
kódszámú pályázati felhívásra nyújtsa be „A
tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése”
megnevezésű, legfeljebb bruttó 106.000.000,- Ft,
azaz Százhatmillió forint összköltségű projekt
pályázati útmutatónak megfelelően elkészített
dokumentációját.

A projekt megvalósítási helyszínének címe:
Tapolca, Dobó lakótelep és a Sümegi út között;
Dobó lakótelep – Keszthelyi út – Május 1. utca –
Alkotmány utca – Liszt Ferenc utca – Sümegi út
nyomvonala.

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi
számai: Tapolca, 1869/1, 1869/3, 1869/4,
1869/5, 1869/6, 1869/7, 1869/8, 1872, 1877/19,
1878, 1897, 1963, 1964, 1965, 1967/10, 1968,
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1970, 1972/10, 1973/1, 1973/2, 1973/3, 1995/5,
1998, 2034, 2035/9, 2037, 2041, 2138/1, 2138/2,
2138/3, 2138/4, 2138/5, 2152/7.

A szükséges legfeljebb 15.900.000,- Ft, azaz
Tizenötmillió-kilencszázezer forint
önkormányzati saját erő biztosítására előzetes
kötelezettséget vállal Tapolca város 2011. évi
költségvetéséről, a végrehajtással kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2011. (II. 15.) Kt
rendelet Tapolca Város Önkormányzata 2011.
évi kiadási előirányzata 22. Cím 2. Alcím
Tartalékok – Pályázati tartalékok – terhére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2011. július 28. illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a rendkívüli nyilvános ülést 9.55 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Ughy Jenőné
polgármester aljegyző


