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

Ügyiratszám: 1/148-62/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
december 20-án (péntek) 09.00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István

 Sólyom Károly  képviselők 

Igazoltan távol maradt képviselő: 
Vajda Attila

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás önkormányzati főtanácsadó, Papp Zoltán Tamás 
főépítész, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető,  
Dénes Emil Adócsoport vezetője, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária 
Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Horváth Szilvia 
jegyzőkönyvvezető, 

Rédli Károly Tapolca Kft ügyvezető igazgatója, Horváth 
Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Benczik Zsolt Tapolcai Járási 
Hivatalvezető, Tapolcai Városi Televízió munkatársai. 
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Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai 
ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalják azzal  a módosítással, hogy „A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőke 
emeléséről hozott határozatok visszavonása” című előterjesztést a vegyes ügyek 
keretébe vegyék fel. Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

192/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat tárgyalja azzal a módosítással,
hogy „A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőke 
emeléséről hozott határozatok visszavonása” című 
előterjesztést a vegyes ügyek keretébe felveszi. 

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az
alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) Az Önkormányzat fenntartásában lévő 
nevelési, oktatási, szociális intézményekben a
gyermek, diák és szociális étkezés intézményi
térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011.
(IV.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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6) A 2014-2020 közötti évek európai uniós
tervezési, pályázati folyamatának
előkészítése, előzetes kötelezettségvállalás 
2014. évi tervezési feladatokra
Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) Szándéknyilatkozat az önkormányzat
tulajdonában lévő víziközművek 
térítésmentes állami tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési
szabályzatának felülvizsgálata és
aktualizálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

9) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző  

10) Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testületének 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK

1) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft törzstőke 
emeléséről hozott határozatok visszavonása 
Előterjesztő: Császár László polgármester 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról 
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A lejárt határidejű határozatok 
között szerepel egy határozatról szóló beszámoló. Ez pedig az Energocell Kft-vel
közösen történő projekt megvalósításával kapcsolatos. Örömmel nyugtázta azt, hogy 
a helyszín megváltozott. Szerinte egy jobb adottságú és kevésbé problematikus
helyszínre került át. Egyben szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy jelen pillanatban
mit jelent konkrétan az, hogy ,,A közös társaság alapításával kapcsolatos tárgyalások
folyamatban vannak”.

Császár László polgármester: A Képviselő-testület döntése után találkoztak két 
alkalommal a Buchwald Péter úrral. Ő azt ígérte, hogy még karácsony előtt nagy 
valószínűséggel a tulajdonostársaival, akiket a cégbe be kíván vonni, tudnak 
találkozni, de ez egyéb dolgok miatt nem valósult meg. Folyamatban van,
mindenképpen januárban szeretnék magát a céget, egy projekt céget megalakítani,
amiben természetesen az önkormányzat is, mint tulajdonos szerepelne. Gyakorlatilag
ezeket a projekt előkészítő folyamatokat ez a cég valósítaná meg, illetve a felmerült 
költségeket a cég viselné. Ezáltal ebben is közösen tudjanak osztozni. Ebben
maradtak. Reméli, hogy január első felében már személyesen is tudnak találkozni és 
akkor azokról a feltételekről meg tudnak állapodni, amiket természetesen ide a 
Képviselő-testület elé nyilván vissza kell hozni, hiszen Képviselő-testületi döntés 
szükséges erről. Ha szükséges, akár rendkívüli ülés keretében is számítani lehet erre, 
ha olyan állapotba kerül egy alapító okirat tervezet, annak érdekében, hogy a
folyamatok fel tudjanak gyorsulni. A helyszínnel kapcsolatban pedig, amikor
másodszor itt voltak megtekintették, a jelenlegi helyszín kedvezőbb az iparvágány 
fekvése miatt, mert ugyanazon az oldalon van. Korábban sokáig az északi oldalban
gondolkodtak, ott egy épülettel együtt, aztán utána az alakuló tér lett ott is. Úgy
gondolja, amíg a lehetőségek adottak, addig lehet módosítani benne. Rendezési 
tervileg pedig, ugyanolyan feltételek vannak ezen az oldalon is, tehát semmilyen
gondot, problémát nem okoz. Gyakorlatilag van ott egy 3 ha körüli terület, az pont
meg is felelne a mostani elképzeléseknek, a későbbi ütemekkel együtt is. Tehát nem 
csak a mostani első ütem, hanem a következő ütemek fejlesztésének is. Remélik, 
hogy el tud indulni.

Lévai József képviselő: Köszöni a tájékoztatást.

Rig Lajos képviselő: Polgármester Úr, tisztelt Képviselő-testület! Az ügyvéd úrral 
folytatott egyeztető tárgyalásról szeretne pár szót, ha publikus, hogy milyen 
stádiumban állnak a peres ügyek.

Császár László polgármester: Folyamatban vannak a peres eljárások és még van, ami
folytatódik. Korábban bejelentette, hogy abban a dologban, amiben őket perelte 
követelésekkel a Medisyst Kft., abból kikerültek, hiszen a Magyar Állam kvázi
átvette a tulajdonnal együtt a pert is. A másik perek, amikben ők voltak a felperesek, 
tehát a kártérítési per, illetve amikor a KHT átadta az akkori első Deák Jenő KHT-nek 
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az OEP finanszírozást és az eszközöket, ezzel kapcsolatban is van egy per, szintén a
Medisyst Kft. részéről. Ezek a perek folytatódnak. Ebben születtek rész ítéletek, 
melyek között van számukra kedvező, illetve van a Medisyst számára kedvező 
döntés. Amit a Medisyst megnyert, az OEP visszafizetési kötelezettség, illetve az
akkori anyagok, eszközök. A Kht. tulajdonképpen már nem él, hiszen felszámolás
alatt van, tehát végrehajtási dolga nincs, a perköltséget kell vagy kellett
megtéríteniük. Tehát úgy néz ki, az lezáródik. A kártérítési perükben vannak
eredmények. Egyrészt amit ők megváltottak az orvosoknak, a 14.000.000 Ft-os 
nagyságrendű elmaradt havi bér, plusz a kamatai, illetve a Városgazdálkodási Kft-
nek a fűtésszámlája 50.000.000 Ft, plusz a kamatai. Ez a kettő együtt már kamatostól 
egy 100.000.000 Ft nagyságrendű összeg. Ebben úgy néz ki, hogy van esélyük, mert 
időközben megindult a felszámolási eljárás is a Kft. ellen, ezért gyakorlatilag most 
már a felszámolóval tudnak tárgyalni. Tehát kikerült a cég vezetése kezéből ez az 
ügy és a felszámolóhoz került át. Gyakorlatilag az ügyvéd úrral abban maradtak,
hogy az elkövetkezendő egy évre állapodtak meg, hogy ezt az ügyet végig tudják 
vinni, tehát a 2014-es évben. Gyakorlatilag ezeket a folyamatokat egyeztették le. Úgy
gondolja, hogy van esélyük, hogy a pénzükhöz hozzá jussanak, amit megelőlegeztek 
és kifizettek a cég helyett. A többi, tehát a nagyobb perekből ezzel az állami 
átvétellel, ez a nagy teher volt, legfőképpen a beruházási teher és szállítói és egyéb 
tartozások, egy korábbi döntés értelmében kikerültek. Nagy valószínűséggel itt a 
folyamatok, ahogy az ügyvéd úr elmondta, 2014. év végéig lezárulhatnak.
Részítéletek születtek, szakértői vélemények készültek és remény van rá, hogy ezeket 
a pereket meg fogják nyerni. Az lesz a kérdés, hogy a felszámolás során mennyi
marad a cégnél. A cégnek is vannak követelései és az önkormányzatnak is.
Előfordulhat, hogy lesz egy nyertes perük, csak nem lesz kin behajtani. A cégnek van 
a Magyar Állam felé is és más felé is követelései, ha pénzt kap, akkor nekik is van
esélyük arra, hogy kapjanak belőle vissza pénzt. 

Marton József képviselő: Magánokból többször találkozott háziorvosokkal és elég
sok olyan dolgot vetettek fel, amelyről talán érdemes lenne a publikumot is, tehát 
Tapolca Város közét tájékoztatni. Az lenne a kérdése, hogy ez már publikus ez a
tájékoztatás, illetve az egyeztető tárgyalások eredménye vagy még folynak a 
tárgyalások az ügyelet kérdésével kapcsolatban.

Császár László polgármester: Semmilyen titkos dolog nem történt. Azzal keresték
meg őt személy szerint, később a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökét 
is, hogy szeretnének emelést elérni az ügyeleti óradíj kapcsán. Ez 2008 óta nem
változott, most 2700 Ft. Ezt két lépcsőben, 3600 Ft-ra szeretnék felemelni. Elmondta 
ezzel kapcsolatban a véleményét, ahol az alpolgármester úr is ott volt. Azóta a
Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás elnökével, a Kórház vezetőjével az 
igazgatóasszonnyal is leültek tárgyalni. A héten volt egy Kistérségi Informális
Tanácsülés, mert elsősorban ez hozzá tartozik. A Tanácsülés is azt a döntést hozta, 
hogy meg kell vizsgálni az elmúlt egy év tapasztalatait, számait. Ugyanis pont egy
éve, december 1-jétől került át a betegirányítási rendszer a Mentőszolgálat kezébe. Itt 
sok minden változás volt az elmúlt egy évben. Megismerve ezeket a számokat, nagy
valószínűséggel nem plusz forrással tudják megoldani, hanem a rendszerben lévő 
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megtakarítások révén. Ha jut rá pénz és lesz rá lehetőség, akkor abból próbálják az 
igényeket kielégíteni. Tehát itt tart. A szerdai döntés értelmében, az I. negyedév
végéig a számok felülvizsgálata megtörténne és utána a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás hozna egy döntést a számok ismeretében, hogy hogyan,
milyen struktúrában lehetne esetleg finomítani vagy a mai rendszerhez, igényekhez
hozzá igazítani az ügyelet kérdését is, hiszen az egészségügyi változásban az ügyelet
kérdése is sokat változott és akkor természetesen tudnak újból foglalkozni vele.
Elmondta, hogy a szerdai napon ki is derült, hogy az önkormányzatoknál plusz
forrás erre nincs. Jelenleg 58 Ft-ot fizetnek lakosonként az ügyeletnek
hozzájárulásként. Az OEP finanszírozás a lakosságszám arányában van, tehát az egy
állandó szám, nem változik. A helyi önkormányzatokon múlik, hogy ezt milyen
formában, hogyan oldják meg. Tehát elég tág határok vannak a jogszabályi
környezetben és nyilván a helyi viszonyokat figyelembe véve meg lehet ezt oldani.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

193/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

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

2) 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az Államháztartási törvény előírja, korábbi évek 
gyakorlatához hasonlóan a jövő évi költségvetés elfogadásáig egy átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletet kell elfogadniuk. Ebben a szokásos módon kerülnek
meghatározásra, az előző évi egy tizenketted költségekkel számolva lehet a 
működtetés folyamatosságát biztosítani. A Tapolca Kft., illetve a Tapolcai Média 
Közalapítvány részére is természetesen ezt az időarányos juttatást biztosítják, mivel a 
két cég legfőképpen önkormányzati feladatokat lát el. Felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

28/2013. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 
2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és 28/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011.
(IV.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ezt az önkormányzati rendeletet legutoljára a
szeptemberi ülésükön módosították. A 2013. évi LXXV. törvény alapján 2014. január
1-jével a szociális ellátásokat egy összevont önkormányzati segély címen kell
biztosítani, valamint változott a közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos
hatáskör, ez az önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe került. Azonban 
szeretnék, ha ez ugyanúgy maradna a jegyzői hatáskörben, mert a napi ügymenetet 
elősegítené. Továbbá a Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulásnál a térítési 
díjakat Tapolca Önkormányzata állapítja meg, mivel Önkormányzati Társulás
keretében üzemeltetik ezt az intézményt. Ezek kerültek keresztülvezetésre a
rendeleten. Volt módosítás, hogy a rendelet 23. § (1) bekezdés c) pontjának cc)
alpontja szerinti ,,óvoda, iskola, napközi” szövegrész törlésre kerül. Ezt már
valamennyi bizottság így tárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

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

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a módosított határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
módosított határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

29/2013. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló rendelet-tervezetet

- 23. § (1) bekezdés c) pontjának cc) alpontja szerinti
„óvoda, iskola, napközi” szövegrész törlésre kerüljön

elfogadja és 29/2013. (XII.21.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

4) Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális 
intézményekben a gyermek, diák és szociális étkezés intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Szintén a jogszabályi változás miatt került sor erre. Az
önkormányzatnak kötelezettsége térítési díjat megállapítani, ahol önkormányzati
étkeztetés van. Erre is gyakorlatilag a Társulási Megállapodás miatt kerül sor. A
rendelet tervezetben az 1. § (1) bekezdés b) pontja, ahol „a Tapolcai Szociális
Alapszolgáltatási Intézményi Társulás által fenntartott Ringató Bölcsődében, és” szövegrész
kikerül a rendeletből. Tehát ezzel a módosítással tárgyalta valamennyi bizottság. A 
rendelet tervezet így kerülne jóváhagyásra, elfogadásra. Természetesen ez díj emelést
nem jelentene. A díjak változatlan formában kerülnek át a rendelet tervezetbe.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a módosított határozati javaslatot
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a módosított határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

Császár László polgármester: Raposkával közös fenntartásban végzik ezeket a
szociális ellátásokat, a tegnapi nap folyamán Raposka Önkormányzata mind a két
rendelet tervezetet egyhangúlag támogatta. Képviselő társait kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

30/2013. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a gyermekétkeztetés térítési díjainak
megállapításáról szóló rendelet-tervezetet az alábbi
módosítással

- 1. § (1) bekezdés b) pontjában szereplő „a
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás által fenntartott Ringató Bölcsődében, és”
szövegrész törlésre kerüljön

elfogadja, és 30/2013. (XII.21.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A héten tárgyalta a bizottság ezt az előterjesztést. A 
tegnapi napon érkezett, illetve a sajtóban is megjelentek ezzel kapcsolatban írások,
hogy a december 17-i utolsó parlamenti döntés értelmében a szociális temetésről 
szóló törvénymódosítás hatálybalépését 2015. január 1-ig elhalasztotta a Magyar
Országgyűlés. Ezért a Kormányhivatal egy felhívást tett közzé, mely értelmében az 
erre vonatkozó módosítási kezdeményezést ki kell venni a rendelet tervezetből. 
Természetesen a többivel kapcsolatos módosítás, díjak összevonása, egyéb korábbi
módosítások benn maradnának, kizárólag a szociális temetéssel kapcsolatos
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módosítások kerülnének ki. Kiosztásra került egy rendelet tervezet, ami a módosítást
tartalmazza. Ebben a formában ezt egyik bizottság sem tudta megtárgyalni, de
gyakorlatilag most ezek a módosítások maradnának benn. Természetesen a díjakat,
illetve egyéb módosításokat, amit a mostani rendelet tervezet tartalmaz, ezeket a
bizottságok megtárgyalták. Tehát ebben semmilyen változás nincs. Díjemelésről sincs 
szó, csak összevonásokról, korrekciókról, tehát az, ami a rendeletnek, a törvényi
szabályozásnak megfelelő díjmeghatározások, megfogalmazások kerültek a helyére. 
A törvénynek megfeleltető szabályozás kerül be a rendelet tervezetbe. Képviselő 
társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata?

Lévai József képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Az élet játéka talán, hogy kedd 
esti híradóban volt benn az a hír, amire a polgármester úr is utalt. Akár tudhattak is
volna róla, hiszen nem kedden történt a jogszabálynak az elfogadása. Talán azért
nem kapott korábban publicitást, mert a törvényben tulajdonképpen utolsó
paragrafusként lett megjelenítve egyetlen mondattal. Így kicsit tulajdonképpen
jogilag alá is támasztotta a bizottsági ülésen megfogalmazott azon kérését, hogy
tekintsenek el az ilyen tárgyú helyi rendelet módosításától, ami akkor még úgy tűnt, 
hogy jogszabályba ütközik, de ma már tudják, hogy tulajdonképpen megtehették
volna minden további nélkül. Örül annak, hogy a kormány belátta, hogy ez a
szabályozás, egyrészt azt gondolja, hogy nincs miért megfogalmazni ilyen szabályt,
másrészt pedig talán erkölcsileg eléggé kifogásolható. Ami picit levett ennek a
döntésnek a pozitív voltából, azok a sajtótájékoztatók, amik a kormány oldaláról
megszülettek. Nem arról szóltak ezek a sajtótájékoztatók, hogy: ,,elnézést beláttuk,
hogy rossz a szabályozás, amit megfogalmaztunk”, hanem megint rátolták az
önkormányzatokra, hogy azért kell egy évvel kitolni, mert az önkormányzatoknak
olyan adminisztratív terhet jelent, amit képtelenek ellátni. Nem érti a dolgot. De
mindenesetre ennek ellenére örül, hogy ez így megszületett és annak is, hogy még
időben eljutott a hír az önkormányzatukhoz is, és most abban a helyzetben vannak, 
hogy nem kell tárgyalni és nem kell ilyen tárgyban módosítani helyi rendeletet.

Császár László polgármester: Köszöni a hozzászólást. Egyébként maga a Közlöny a
mai napig nem jelent meg, tehát hivatalos papír nincsen róla. Nyilván ők is a sajtóból 
és a kormányhivataltól kaptak információt és kértek is természetesen ezzel
kapcsolatban és velük egyeztetve történt meg ez a módosítás, hogy ez a rész kerüljön
ki. Az, hogy ennek milyen politikai visszhangjai vannak, az egy másik kérdés
természetesen.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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31/2013. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 
26.) önkormányzatai rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet az ülésen kiosztott rendelet-
tervezettel elfogadja, és 31/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Sólyom Károly alpolgármester elhagyja a tanácstermet,
a képviselő-testület 10 fővel folytatja munkáját. 

6) A 2014-2020 közötti évek európai uniós tervezési, pályázati folyamatának
előkészítése, előzetes kötelezettségvállalás 2014. évi tervezési feladatokra 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ebben az előterjesztésben megpróbálták összeszedni 
az elmúlt időszak pályázati eredményeit Tapolca vonatkozásában, illetve Tapolca 
térségében is és felvázolni azokat a folyamatokat, amik nagy valószínűséggel a 2014-
2020-as ciklusra előre láthatóak. Milyen uniós programok vannak, ezek milyen 
operatív programokban fognak megjelenni és ezzel kapcsolatban milyen előkészítő 
folyamatokra van szükség nekik is, hogy időben ott tudjanak lenni a rajtvonalnál, 
amikor ezek a pályázatok kiírásra kerülnek. Az egyik egy Integrált
Településfejlesztési Stratégia, a korábbi stratégiájuk felülvizsgálatával aktualizálni
kell és az új elvárásoknak megfeleltetni. Ehhez egy 10.000.000 Ft-os előzetes 
kötelezettségvállalást kell biztosítani. Van egy területük Zalahaláp felé, volt
szeméttelep terület, amit egy energetikai hasznosítási célra kellene előkészíteniük. 
Egyrészt egy rendeltetés módosításra, illetve ennek az előkészítéséhez, tervezéséhez 
szükséges pénzeszköz forrás biztosítása. Ez 15.000.000 Ft nagyságrendű lenne. A volt 
honvédségi ingatlanokkal kapcsolatban pedig egy olyan döntés, ami tervezési-
előkészítési folyamatokhoz pénz biztosítása, illetve az ott lévő transzformátor 
állomás használati jogának átengedése a BHA Kft. részére, addig amíg ezt az E.ON-
nak át nem tudják engedni. Természetesen annak fejében, hogy ott azért van egy
2.600.000 Ft-os felújítási költség is, amit meg kell tenni, ahhoz, hogy egyáltalán az
E.ON átvegye. Ahhoz, hogy ott a folyamatokat biztosítani tudják, illetve az
áramellátást, erre szükség van. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I. II. III.
határozati javaslatot egyhangúlag, a IV. határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 2
tartózkodással elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
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Lévai József képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! A bizottsági ülésen ő fogalmazott 
meg néhány kérdést az előterjesztés IV. határozati javaslatával kapcsolatban. Az I., 
II., III. határozati javaslattal maximálisan egyet ért, azt gondolja, hogy ez
mindenképpen pozitív, hiszen 2014. január 1-jével elkezdődik egy új tervezési ciklus 
és az jó dolog, hogy ők előre gondolkodva forrásokat biztosítanak arra, hogy kellően 
fel tudjanak készülni, tudják fogadni a pályázati lehetőségeket. A IV. résszel 
kapcsolatban van néhány kérdése. Ahogy tájékozódott, az áramellátás jelen
pillanatban biztosított. Tehát, aki ott befektetési szándékkal bír, az a szükséges
energiához hozzá tud jutni jelen pillanatban még. Egy teljes betelepülés esetén
elégséges-e ott ez a keresztmetszet, az majd a jövő kérdése is lesz. Az átengedéssel 
kapcsolatban felmerült 2.600.000 Ft-os költség azért szükséges, mert esetleges
műszaki meghibásodások történnének, pl.: egy fa rádőlne a vezetékrendszerre, és ott 
a javításokat el kellene végezni, mert hát ugye ellátási kötelezettségük van azok
számára, akik ott elektromos energiát vételeznek a rendszerükből, akkor itt 
jelentkezik a probléma, hogy a jelen műszaki állapot mellett az E.ON nem venné át, 
mindaddig, amíg nem szabványosítják ezt az alrendszert. Tehát ez a része, hogy erre
költséget biztosítanak, ez azt gondolja, hogy helyes, sőt ez kötelességük. Amit nem 
ért, az az, hogy az összeg nem egy akkora volumen, hogy ezt ne tudnák megcsinálni
saját erőből. Miért nem ők hajtják végre ezt a szükséges műszaki fejlesztést, illetve 
amit hiányol, hogy az anyagban említés van téve egy megállapodásról, ez a
megállapodás szövegszerűen nem szerepel mellékletként. Lehetséges, hogy azokat 
az aggályokat, amiket kiérez abból, hogy kiadják a kezükből az üzemeltetést, lehet, 
hogy azokra ebben a megállapodás tervezetben válaszokat kapna. További
befektetéseket várnak azon a területen, azt gondolja, hogy azoknak megint lesznek
jogos igényeik és szerinte fontosabb lenne, hogy az önkormányzat, mint a terület
birtokosa, aki ezeket a területeket a beruházóknak biztosítja, hogy az ő kezébe legyen 
a felelősség és a lehetőség is, hogy ezt az infrastruktúrát számukra biztosítani tudja. 
Annál is inkább, mert az anyagban biztosítanak forrást arra is, hogy elkezdődhessen 
egy tervezés, amely bár korábban tagadott, de ezáltal mégis csak elismert olyan
szükségletet kíván biztosítani, hogy a leendő betelepülő ipari cégek számára a közös 
infrastruktúrát meg tudják ott valósítani. Akkor valószínűleg ez az elektromos 
ellátási rendszer is a tervezés tárgyát fogja majd képezni. Azt gondolja, hogy igen
foglalkozni kell vele, a forrást biztosítani kell és ahogy lehetőségük engedi, ezt saját 
hatáskörben meg kell tenni. Az a végső cél, hogy az elektromos rendszert átadják az 
E.ON-nak, az azt gondolja, úgyanúgy mint ahogy egy másik előterjesztésben a 
vízközműveket adják át az államnak, az egy akceptálható dolog, hiszen  innentől 
kezdve azt gondolja, hogy egy magasabb fokú készenlétet tudnak biztosítani az oda
betelepülő vállalkozóknak azáltal, hogy közvetlenül az energiaszolgáltató felé kell az 
esetleges problémák rendezésével fordulniuk és nem marad benne az önkormányzat,
mint közvetítő. Azt szeretné hangsúlyozni, hogy azt tartja nem kívánatosnak, hogy 
az önkormányzat saját forrásból valósítsa meg ezt.

Császár László polgármester: Köszöni a hozzászólást. Bizottsági ülésen is elmondta,
hogy az önkormányzat ezeket a területeket a jelenlegi állapotukban hirdette meg, a
BHA Kft-vel már aláírt szerződésük is van. Tehát mindenki tudta, hogyan vannak a 
területek, közművek, hogyan értékesítik. Nyilván elkezdődött egy folyamat, aminek 
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a legelőrehaladottabb állapotában pont ez a cég van és ő a közeljövőben már termelni 
is szeretne, hiszen ott folynak a fejlesztések, a csarnok felújítása, géptelepítések.
Nyilván ő kezdeményezte és szakemberekkel is felülvizsgáltatta az ott lévő 
transzformátor állomást, illetve megtette ezt a lépést az önkormányzat is, hogy
milyen volumenű fejlesztés, felújítás kellene ahhoz, hogy az E.ON-nal is ezt át tudják 
vetetni. Az E.ON-nal is felvették a kapcsolatot, amely már az elején leszögezte, hogy
ilyen állapotban semmiképpen nem hajlandó ezt átvenni. Elkezdődtek az olyan 
jellegű fák kipucolása, amik ezek között a vezetékek között voltak. Nagyon sok ilyen 
gond volt, hogy rá volt szakadva a vezetékekre és veszélyeztette esetlegesen a
hálózatot. Ez a felmérés alapján derült ki ez a nagyságrend. A BHA Kft. november
15-i keltezésű levelében, természetesen a szóbeli egyeztetések eredményeként írta le 
az ezzel kapcsolatos igényét, hogy mit szeretne, hogy szeretne, amiben ő vállalja 
ennek költségét. Ha felvállalja ezt a költséget, hiszen neki sürgős, meg fontos a 
biztonság megteremtése arra, hogy zavartalanul tudjon működtetni rendszert, akkor 
miért kellene nekik ezt bevállalni, ha ő ezt megcsinálja, a saját jól felfogott érdekében. 
Nyilván utána ez a rendszer, amikor már olyan kiépítettségű, szabványos, akkor 
kerülne át az E.ON kezelésébe és gyakorlatilag akkor közvetlenül tudna minden
vállalkozó a szolgáltatóval kapcsolatot létesíteni. Úgy gondolja, hogy nem szerencsés
egy önkormányzatnak egy közbenső ütköző falat biztosítani. Ha gond van akkor az 
önkormányzathoz kell fordulni, mert az övé a transzformátor, az önkormányzatnak
pedig az E.ON felé, ezáltal egy köztes állapot alakulna ki. Se szakemberük nincs rá,
se lehetőségük, hogy ebbe beavatkozzanak, mint az, hogy gyakorlatilag a pénzt 
biztosítsák ennek a kijavítására. Azt tudni kell, hogy ezek 30-40 éves
transzformátorok, amik ott vannak, működőképesek, tehát a mai napig is működnek, 
de egy esetleges nagyobb igénybevétel esetén már nem zárható ki ezeknek a
meghibásodása sem. Ennek a cseréje 10 milliós nagyságrendet képvisel. Nyilván, ha
ez átkerül az E.ON-hoz, onnantól ez az ő kötelezettsége, felelőssége. Ha üzemzavar 
van, akkor a szakemberei azonnal rendelkezésre is tudnak állni. Ezért úgy gondolja,
hogy nekik ebbe nem biztos, hogy ilyen formán be kell avatkozni. A kérése, ami
egyébként arra irányul, hogy biztosítsák számukra ennek a használati jogát, hogy
minél hamarabb meg tudják kezdeni azokat a fejlesztéseket és a termelést. Nem
másról van szó gyakorlatilag, hogy ők használják ezt a 250 kW teljesítményt, a 
rendelkezésre álló 400 kW-ból. Gyakorlatilag erről szól. A fennmaradót 
természetesen a többi terület között még fel tudják osztani, ami gyakorlatilag nem
kerül senkinek semmibe, hiszen ez egy szerzett joga az önkormányzatnak. Eddig is
azt mondták, hogy ezt rendelkezésre bocsátják az adott területnek, ha valakivel ott
kapcsolatot létesítenek vagy értékesítésre kerül sor. A menet közbeni tárgyalások
során derült ki, hogy ott a transzformátor környékén lehetne kiépíteni egy kvázi
átadó állomást, ami valamennyi területnek a kapcsolódási pontja lenne. Ezt viszont
nyilván egy előzetes terv alapján. Tehát a most rendelkezésre álló információk és a 
majdani lehetséges területfelosztás alapján, hogy milyen hálózatot érdemes és kell
kiépíteni, mi az, amit ebből az E.ON finanszíroz meg majd, mert ugye vannak 
kötelezettségei neki és mi az amit, majd egy majdani vállalkozónak kell
megfinanszírozni. Hiszen úgy van, hogy 50 m az E.ON-é, a feletti távolság pedig,
már az adott vállalkozóé kell, hogy legyen. Nyilván, ha nagyobb teljesítményt
igényel, akkor annak megfelelően nagyobb teljesítményt kell biztosítania az E.ON-
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nak is. Nagy valószínűséggel egyébként, ha a BHA beindul teljes volumenében, neki 
egy önálló transzformátorra lesz szüksége, mert ezt a most ott lévő teljesítményt is 
meghaladó teljesítményigénye lesz a teljes működés esetén. Nem lát semmi gondot 
ebben a javaslatban és remélik, hogy ez a jövő év első negyedévében vagy később át 
tudják adni és le tudják rendezni ennek a laktanyán belüli szakasznak az átadás-
átvételét, ha megtörténik ez a szabványosítás.

Lévai József képviselő: Köszöni a Polgármester Úr válaszát. Azt szeretné
megkérdezni, hogy pontosítsák mi az, amit a vállalkozó vállal, mint kötelezettséget.
Másrészt azt szeretné megkérdezni, ha jól értette, ez azt jelenti, hogy a BHA Kft. a
jelen pillanatban rendelkezésre álló 400 kW-ból 250 kW-ot leköt magának és a
fennmaradó kapacitásokról pedig ők fognak dönteni. Az esetleg továbbiakban 
betelepülő vállalkozások felé az adott vállalkozó semmilyen követelésekkel nem él. 

Császár László polgármester: Ki, a BHA?

Lévai József képviselő: Igen.

Császár László polgármester: Miért élne követelésekkel?

Lévai József képviselő: Csak kérdezi, hogy teljesen az ők kompetenciájában marad a 
rendszer?

Császár László polgármester: Természetesen. A transzformátor, addig amíg nem
kerül át az E.ON-hoz, addig az önkormányzaté, tehát tulajdonjogilag nem kerül a
BHA-hoz, csak nyilván ezt a 250 kW teljesítményt adják át. Ha beindul a teljes
termelés, akkor a 400 kW teljesítmény is kevés lesz. Utána, ha átkerül az E.ON-hoz,
akkor vele fog a hálózat fejlesztésről vagy egyéb dolgokról közvetlenül tárgyalni. Ez 
mire oda kerül, addigra már nem velük, hanem az E.ON-nal kell, hogy tárgyaljon,
hiszen azt a bővebb kapacitást az E.ON tudja biztosítani. Ott van egy 20 kV vezeték 
egyébként, amiről tud közvetlenül is egy önálló transzformátort létesíteni, amire 
nagy valószínűség szerint szükség lesz az előzetes kalkulációk szerint, mert akkora 
energiaigénye lesz. De addig gyakorlatilag ő egy kvázi használati jogot szerez erre, 
illetve ezt a felújítást, ezt a 2.600.000 Ft-ot, amiről van egy költségvetés, ezt ő 
megrendeli és elvégezteti az adott vállalkozóval. Tehát erről szól a dolog. 
Gyakorlatilag, ha megtörténik ez a szabványosítás, akkor tudják az E.ON-nal az
átadás-átvételről szóló tárgyalásokat megkezdeni. Ha átadták, akkor ebből a körből 
kikerülnek. Természetesen azokat az előkészítő folyamatokat, amikről itt szó van, 
azokat a terveket azért célszerű megcsinálni, mert nyilván úgy kell kialakítani már 
most is ezt a rendszert, hogy a későbbiekben bárki, bármilyen kapacitással rá tudjon 
kapcsolódni. Most akik ott vannak egyébként ilyen kvázi bérlők különböző 
tevékenységekre, ők is kaphatnak kapacitást ebből, legtöbbjük minimális 
teljesítményeket – 10-20 kW - igényelnek. Ennyi után fizetik most az alapdíjat az
E.ON felé, nagyobb kapacitásra nincs most teljesítményük lekötve.
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Koppányi Ferenc képviselő: A 250 kW teljesítményigény, amit átadunk a BHA Kft-
nek. Ezért mennyit kellene fizetnie a cégnek az E.ON felé?

Császár László polgármester: Nem tudja.

Koppányi Ferenc képviselő: Mert ez üzlet. Ha neki ezért több pénzt kellene fizetnie,
és 2.600.000 Ft-ért felújítja, és mi átadunk ingyen 250 kW-ot, akkor ezt azért nézzük
meg.

Császár László polgármester: Az információi szerint ez olyan 3.000 - 4.000 Ft/kW.
Tehát ez azt jelenti, hogy 1.000.000 Ft nagyságrendileg.

Koppányi Ferenc képviselő: Szerinte ez lényegesen több. Ezt meg kellene tudni,
mert akkor van benne üzlet. Lehetséges, hogy megérné az önkormányzatnak
felújítani a transzformátort és utána eladni a 250 kW-ot. A mérlegnek két oldala van.
Egyik oldalról ő ad valamit, a másik oldalról az önkormányzat ad valamit. Itt 
véletlenül sem kell azt hinni, hogy ő azt a transzformátor felújítást nekik szeretetből 
és ingyen elvégzi. Ő ezért kap 250 kW teljesítményt.  

Császár László polgármester: Aki ott van, a többiek is kapnak, és nem fizetett érte
senki eddig.

Koppányi Ferenc képviselő: Végső soron ez azt jelenti, ha nekik van 400 kW, akkor 
több mint 50 %-át odaadták egy cégnek. Aki bejön következőnek, annak súlyos 
milliókat kell majd letennie.

Császár László polgármester: Nagy valószínűséggel neki is, amikor ki kell alakítani 
azt az önálló transzformátort. Tehát az nem erről fog működni. 

Koppányi Ferenc képviselő: De vele együtt elvitte a 250 kW-ot is.

Császár László polgármester: A 250 kW-nak nem tudja mi lesz a sorsa, hogy hova
kerül. Ez a 400 kW teljesítmény úgy gondolja, amikor átadják az E.ON-nak az egész
transzformátort, az ezzel együtt kerül át.

Koppányi Ferenc képviselő: Nem. A teljesítmény attól még az önkormányzaté, a
transzformátor tulajdonjoga más. Átadják a transzformátor tulajdonjogát
üzemeltetésre és nekik megmarad a 400 kW, amiből már 250 kW-ot odaadtak a BHA-
nak és marad még 150 kW, amit feloszthatnak. Tehát más a teljesítmény tulajdonjoga
és más a tranformátor tulajdonjoga. A transzformátor tulajdonjogát át kell adniuk,
mert tényleg nem alkalmasak rá, hogy üzemeltessék. De az energiaigényt ingyen
átadni, az meggondolandó. Vagy pénzért kell átadni, vagy egy szerződést kell kötni. 

Császár László polgármester: Törvény szerint ugye 30 kW-ig alanyi jogon jár, tehát
addig nem kell fizetni senkinek, a 30 kW felettit kell megfizetni. Tehát, ha elfogy a
400 kW, akkor is bárkinek a 30 kW alanyi jogon jár, azt biztosítani kell, az a felettit,
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ha valaki igényli, akkor annak van díja. Tehát, ha most ezt felosztják a területek
között kvázi, akkor azt a feletti részt kell így is, úgy is megfizetni. Ez a vállalkozás
van a legelőbbre ezen a terülten, ahhoz, hogy ő működni tudjon és a fejlesztéseit be 
tudja indítani, most helyzeti előnyben van. 3.000 - 4.000 Ft közötti nagyságrend 
rémlik neki kilowattonként, pontos számot nem tud. Ha ezt kiszámolják 4000 Ft-tal,
akkor ez 1.000.000 Ft. A felújítás pedig 2.600.000 Ft-ról szól.

Koppányi Ferenc képviselő: Nem tudja, nem nézett utána, hogy mennyi az ára, de
meg fogja nézni.

Császár László polgármester: Meg lehet nézni.

Lévai József képviselő: Az a gond jött elő megint, amit korábban is feszegettek már, 
hogy van egy iparterület, amin jelen pillanatban van egy infrastruktúra, ami
valószínűleg nem fogja tudni kiszolgálni azt, amit ők ott lére kívánnak hozni. Viszont 
azt gondolja, hogy mint a terület tulajdonosa, aki oda befektetőket kíván odavonzani, 
ezt valahogy nekik kell biztosítani. A múltkor is ezt kifogásolták képviselő-társával, 
hogy azért el kéne indulni valami úgymond gondolkodásnak a tekintetben, hogy ezt
milyen rendszerben fogják megcsinálni. Ha ezt saját maguk nem tudják, akkor
nézzék meg, hogy mások, ahol iparterületeket alakítottak ki, ezt hogyan csinálták.
Tehát ez ne toldozgatás-foltozgatás legyen, ez elsőnek van, aztán a másodiknak még 
csurran cseppen valami, az ötödiknek meg már nem jut semmi.

Császár László polgármester: Ezek az előkészítő tervek pontosan azt a célt 
szolgálják. Amikor erről a laktanyáról beszéltek már nagyon sokszor, volt itt 500.000 
- 600.000 millió forintos terv 2005-2006 után, amikor átvették a területet, ennek a
teljes közművesítésére. Tehát a számot, a nagyságrendet ismerik. Úgy gondolja, hogy 
azzal már lehetett volna akkor is indulni. Az volt a kérdés, hogy ezt csinálják vagy
másfele menjenek, akkor mást döntött a képviselő-testület. Most se kevesebb ez a 
nagyságrend, tehát ennek a 28-30 ha, plusz a 11 ha, közel 40 hektárnak a
közművesítése az több száz millió forintos tétel összességében. Nyilván erre az 
önkormányzatnak nincs pénze. Azért próbálják meg az előkészítő folyamatokat 
megcsinálni. Nyilván, ha folyik be bevétele az önkormányzatnak, akkor elő tudják 
segíteni, akár közmű tervekkel vagy barna mezős pályázatok reményeik szerint 
lesznek a következő uniós ciklusban is. Nyilván, ha ebben az önkormányzat szerepet 
tud vállalni, akkor maximálisan támogatni fogja ezt és úgy gondolja, hogy a
képviselő-testület is, úgy ahogy eddig is tette. Kötelességük ezt megtenni, de most 
nincs az önkormányzatnak arra pénze, hogy több száz millió forintot beletegyen ebbe
a területbe. Akkor nem ennyi lenne az ára ennek a területnek, hanem akkor azt
lehetne mondani, hogy itt összközműves a terület. Akkor nyilván nem 1.000 Ft lenne 
a négyzetméter ára, hanem 5.000 Ft vagy 10.000 Ft. Amikor idejön valaki és
elmondják, hogy milyen feltételek vannak, akkor mindenkinek ezzel kezdik, hogy itt
a közmű, az ami ott van, az gyakorlatilag ,,0 értékű”. Nyilván valami használható 
belőle, de ahhoz, hogy valaki ott hosszú távon működjön, ott gyakorlatilag a teljes 
közművesítést végre kell hajtani. Ennek az elektromos része a legkevésbé problémás, 
a víz, csatorna kérdése, ugye amik földmunkát is igényelnek, azok úgy gondolja,
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hogy komolyabb tételek lesznek. Természetesen azzal kapcsolatban is próbálnak
előkészítő dolgokat végezni, hiszen nyilván itt egy rendszert kell felépíteni. Hiszen 
ők sem azt szeretnék, hogy jön mindig egy-egy ember és adhoc megcsinálja a dolgát. 
Ezt úgy kell megcsinálni, hogy utána a többiek is rá tudjanak kapcsolódni az adott
rendszerekre. Most 15 vállalkozó érdeklődő van ezzel kapcsolatban, akivel 
kapcsolatban vannak. Valakivel már az északi laktanyában szerződést is sikerült 
kötni hitellel, valakivel előkészítésben vannak a tárgyalások, tehát olyanok, akik már 
korábban is érdeklődők voltak. Ők is nyilván ezt várják, hogy minél több hasonló 
vállalkozó kerüljön abba a körbe, tehát ők is szeretnének összeállni, akár a 
közművesítésbe, akár az egyéb dolgok megvalósításában. Hiszen tudja mindenki, ha 
egyedül csinálja meg, az nagyságrendekkel többe kerül, mintha többen összeállnak,
akik ott vannak a területen, illetve ha az önkormányzat is hozzá tud tenni. Az
önkormányzat is csak abból tud majd hozzátenni, ami esetleg bejön ebből bevétel. 
Tehát sokkal több pénzük nem lesz rá, mint amennyit innen vissza tudnak forgatni,
vagy bevételt tudnak beszedni belőle. A döntéshez kellően körbejárták a témát. A 
vállalkozó kérését szeretné teljesíteni. Semmi különleges dolog ebben nincs. Úgy
gondolja, hogy ezt a 2.600.000 Ft-ot ne az önkormányzat fizesse meg, hanem a
vállalkozó fizesse meg ezt. Az, hogy ennek fejében kap valamit tőlük, úgy gondolja, 
hogy semmilyen olyan dolog nincs benne. Eddig is adtak a vállalkozóknak
kedvezményt, azt várják, hogy elkezdje a termelést. Ha beindul a termelés, iparűzési 
adóba, építményadóba ennek a többszörösét kapják vissza éves szinten. Ennyi a
véleménye ehhez kapcsolódóan. Semmilyen rendkívüli dolgot nem lát ebben, hogy
ezt a kérését ne teljesítsék a vállalkozásnak. Bárcsak lenne több is, akinek hasonló
módon tudnának segíteni.

Lévai József képviselő: Az fontos, hogy ők segítsenek, de az is fontos, hogy nekik 
segítsenek.

Császár László polgármester: Nyilván. Azzal kezdte a levelét, hogy megköszönte az
önkormányzat eddigi hozzájárulásait, hogy el tudta indítani a vállalkozását ezen a
folyamaton.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

-
194/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  

-  Tapolca fejlődése érdekében fontosnak és 
szükségesnek tartja Tapolca Integrált
Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) valós
partnerséggel történő elkészítését; 
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-  az előkészítés költségeire legfeljebb bruttó 10 
millió Ft, azaz Tízmillió forint összeghatárig
előzetes kötelezettséget vállal Tapolca város 
2014. évi költségvetése, az abban szereplő 
településtervezési feladatok terhére;

- felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. január 31. és folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

195/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú
Tapolca, 0259 hrsz-ú 9 ha 1969 m2 nagyságú, kivett
művelési ágú ingatlan funkciójának 
megváltoztatásával:

-  kivett (volt szeméttelep) megnevezésről kivett 
(állandó jelleggel tárolásra használt beépítetlen
terület) megnevezésre;

- felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

-
196/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  

-  Tapolca fejlődése érdekében egyetért a 
kizárólagos önkormányzati tulajdonú Tapolca,
0259 hrsz-ú 9 ha 1969 m2 nagyságú, kivett
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művelési ágú ingatlanon legfeljebb 3 db 
napelem kiserőmű létesítésével, a földrészlet 
megosztásával az áramszolgáltató által
jóváhagyott hálózati csatlakozási pontokhoz
illeszkedően; 

-  az előkészítéshez, tervezéshez, 
engedélyezéshez legfeljebb bruttó 15 millió Ft,
azaz Tizenötmillió forint összeghatárig
előzetes kötelezettséget vállal Tapolca város 
2014. évi költségvetése, az abban szereplő 
településtervezési feladatok terhére;

- felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

197/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete:  

-  Tapolca fejlődése, a vállalkozások által a volt 
honvédségi ingatlanokon létrehozott és fejleszteni
kívánt telephelyek tulajdonosai, használói számára, a
munkahelyek védelme érdekében fontosnak tartja a
szabványos és biztonságos villamos energia ellátás
megterveztetését. Ennek folyamatában különös
figyelmet kell fordítani az önkormányzati tulajdonú
belső hálózatra és transzformátorállomásra, a 
telephely-fejlesztési központi és megyei pályázati
források elnyerhetőségének biztosítására;  

-   a tervezési, előkészítési engedélyezési 
dokumentáció elkészítésére legfeljebb bruttó 6 millió
Ft, azaz Hatmillió forint összeghatárig előzetes 
kötelezettséget vállal Tapolca város 2014. évi
költségvetése, az abban szereplő településtervezési 
feladatok terhére;
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-  az átmeneti időszak villamos energia ellátásának 
biztosítása érdekében felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a volt Kinizsi (déli) laktanya
területén található, az áramszolgáltató átadási pontja
és a Tapolca, belső hálózat és transzformátorállomás 
üzemeltetésbe adásról szóló határozatlan
időtartamú, a beépített eszközök önkormányzati 
tulajdonjogát és a további igénylők áramellátását 
biztosító megállapodás aláírására méltányos és a
felek által elfogadott felmondhatósági feltételekkel;

- felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2014. január 31. és folyamatos
Felelős: polgármester

7) Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek 
térítésmentes állami tulajdonba adásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A közelmúltban a DRV Zrt-től kaptak egy levelet, 
illetve a vezérigazgató személyesen is volt náluk tárgyaláson. Ott is szóba került a
téma. Azoknál a víziközműveknél, ahol közös, Magyar Állam és önkormányzati 
tulajdonú víziközművek vannak, azok ideiglenes működési engedélyt kaptak a 
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivataltól. A DRV Zrt. egy 
nyilatkozattételre kérte fel az önkormányzatot, hogy vizsgálja felül, illetve adatokat
is kértek be ezzel kapcsolatban, amit meg is tettek, hogy az önkormányzat a közmű 
vagyonával mit szeretne kezdeni. Az ivóvíz tekintetében látszik, hogy egy minimális
nagyságrendű, tehát egy 10 millió forintos nagyságrendű ivóvíz vagyonnal 
rendelkeznek. Szennyvíz tekintetében ez nagyobb, hiszen ott a szennyvíz hálózat
teljes egészében az önkormányzaté, az másfél milliárd nagyságrendű. Egy előzetes 
nyilatkozattételt tegyen az önkormányzat arról, hogy kívánja-e ezt állami tulajdonba,
állami kezelésbe térítésmentesen átadni. A határozati javaslatban módosítást szeretne
tenni, mert itt úgy került be, hogy ,,a képviselő-testület hozzájárul a víziközmű 
vagyonának térítésmentes tulajdonba adásáról”, tehát úgy legyen, hogy ,,előzetesen
hozzájárul”. Ahogy a szövegesben is leírják, ez nem egy végleges döntésnek számít,
hiszen ezzel kapcsolatban jogszabály előkészítés van folyamatban, ami az előzetes 
felmérések alapján fog kiteljesedni, létrejönni és akkor kell majd a végleges
döntésüket meghozni ezzel kapcsolatban. Hiszen sokszor tárgyaltak már erről a DRV 
Zrt. képviselőivel, illetve lehetőséget is keresték a korábbi időszakban is, hogy akár a 
teljes víziközmű vagyonukat adják át a Magyar Államnak. Akkor a Magyar Állam 
lenne a kezelő, hiszen most is van egy fejlesztési igény, ami folyamatban van, 
előzetesen már nyertek az előkészítésre pályázatot, de ugye a következő része is 400-
500 millió forintos nagyságrendű az előzetes becslések alapján. Nyilván ehhez is 
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valamennyi önrészt az önkormányzatoknak hozzá kell tenni. Ha ez viszont átkerülne
állami kezelésbe vagy tulajdonba, akkor ez már nem az önkormányzat feladata
lenne. Erről kellene ezt az előzetes nyilatkozatot megtenni. 
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata? Tehát a határozati javaslatot
annyiban pontosítaná, hogy ,,Képviselő-testülete előzetesen hozzájárul Tapolca Város
Önkormányzata víziközművagyonának térítésmentes állami tulajdonba adásához”. Tehát az
előzetesen szó kerüljön beszúrásra, hiszen a szöveges részbe is így került bele, ez 
nem egy végleges kötelezettség vállalásuk legyen.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

198/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
előzetesen hozzájárul Tapolca Város Önkormányzata
víziközművagyonának térítésmentes állami 
tulajdonba adásához. Felkéri a polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. részére.  

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8) Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata
és aktualizálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Jogszabály alapján a most megnyert közvilágítási
pályázatukhoz szükségeltetik a közbeszerzési szabályzatuknak a felülvizsgálata.
Amit gyakorlatilag legutoljára 2012-ben módosítottak. Azóta természetesen a
jogszabály elég sokat változott és ezek kerülnének pontosításra. Elsősorban az 
egybeszámítási szabályok, az ajánlatkérő tájékoztatási kötelezettségek, a bontási 
eljárások során követendő eljárási szabályok, valamint a nemzeti eljárásrendben 
alkalmazott eljárástípusok feltételei változtak és ezek kerülnének aktualizálásra a
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szabályzatukban. Ahhoz hogy ezeket a magasabb értékű közbeszerzési eljárásaikat is 
szabályszerűen le tudják folytatni. 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 az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

199/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az előterjesztés mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát
elfogadja. A Képviselő-testület a 45/2012. (III. 29.) 
Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9) Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről 
Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző  

Császár László polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint a jegyzőnek évente kötelessége beszámolni az 
elmúlt év tevékenységéről, ez a beszámoló van előttük. Felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

200/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

10) Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Köszönti körükben Benzik Zsolt hivatalvezető urat, a 
Járási Hivatal vezetőjét. Munkatervükbe felvetették egy beszélgetés során, hogy 
szeretnék, ha a hivatalvezető úr az elmúlt egy év tevékenységéről beszámolna az 
önkormányzatnak, hiszen közel egy éve most már, hogy a Járási Hivatal működik. 
Maga a vezetés egy kicsivel korábban állt fel, tavaly október környékén, de az
effektív munka január 1-jével kezdődött meg. Arra kérték fel a hivatalvezető urat, 
hogy egy rövid tájékoztatóban vagy beszámolóban próbálja meg tájékoztatni a
képviselő-testületet az elmúlt egy év munkálatairól, tapasztalatairól. Ez az 
előterjesztés van előttük. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

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

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal 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: Hivatalvezető urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni.
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Benczik Zsolt Tapolcai Járási Hivatalvezető: Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt
Jegyző Asszony, tisztelt Képviselő-testület! Köszöni szépen a lehetőséget. 
Hangsúlyozni kívánja, hogy az előző napirendi ponttal ellentétben ez nem egy 
beszámolási kötelezettség, hanem egy beszélgetés során vetődött fel az a gondolat, 
hogy a Járási Hivatal egy tájékoztatóban az eddigi munkájáról ismertesse a
tevékenységét. Az elmúlt év eléggé mozgalmasan telt mindannyiuk számára. Ugye
2012. október 31. az a dátum, amikor kiderült, hogy mely kollégák fognak a
Polgármesteri Hivatal állományából majd a Járási Hivatalban dolgozni. Ők, azt 
gondolja, hogy megtalálták a számításukat. Sokan közülük új munkaterületre
kerültek, sokan kaptak olyan lehetőséget, amely továbbtanulási lehetőséget jelent 
számukra. Az átkerült kollégák közül hárman kezdték meg felsőfokú 
tanulmányaikat és mintegy 28-an végezték el a kormányablak ügyintézői képzést, 
mely 28 főből 13-an felsőfokú végzettséggel már korábban is rendelkeztek és ezáltal 
egy újabb régi rendszer szerinti másoddiplomával kiegészítő oklevéllel gazdagodtak. 
A Járási Hivatal ugye nem csak a jegyzői és a gyámügyi feladatokat vette át a 
Polgármesteri Hivataltól, hanem önálló szervezeti egységként az Okmányirodai
Osztály is tovább működik és ez gyakorlatilag csak a törzshivatal, hiszen a 
Gyámhivatal önálló szakigazgatási szervként kezdte meg működését január 1-től. A 
Járási Hivatal szervezeti struktúrájához tartozik még a korábban önálló
szakigazgatási szervként működő Munkaügyi Kirendeltség, a Járási Földhivatal és a 
Járási Állategészségügyi- és Élelmiszerellenőrző Hivatal is. A teljes létszámuk közel 
80 fő. Ebből effektíven 72-en dolgoznak a hivatalban, nem könnyű ennyi szakterület 
feladatait átlátni. Azonban mégis azt gondolja, hogy a megyei szakigazgatási szervek
szakmai irányítása mellett a Járási Hivatal és különösen a hivatalvezetőnek a 
felügyeleti jogkörével az üzemeltetési kérdések azok, amelyeken jelentős 
megtakarítások érhetőek el, ezt már az elmúlt időszak bizonyította és igazolja őket. 
Ez úgy érhető el, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal törzshivatala látja el 
mindazon üzemeltetési és személyi humán-erőforrási kérdéseket, amelyeket helyben 
korábban több létszám biztosított minden hivatalnál. A Tapolcai Járás a tekintetben
kiemelkedő volt, hogy 10 önkormányzattal kötött megállapodást. Ez azt jelenti, hogy 
10 különböző körjegyzőségről, polgármesteri hivatalból kerültek át kollégák 
hozzájuk, ezáltal egy kicsit heterogénebb csapat összeverbuválását igyekeztek minél
jobban megvalósítani. Egy korábbi, november 28-án megtartott nyílt nap alkalmából
is jelezte, hogy közel százezres ügyfél és ügyiratforgalommal rendelkeznek már. Az
ügyfél-elégedettséget folyamatosan mérik, igyekeznek minden ügyfél visszajelzésre
is, ha megoldás van, olyan lehetőségeket kiaknázni, amellyel az adott problémák 
még egyszer már nem fordulhatnak elő. Az elkövetkezendő időszak ismét izgalmas 
változásokat hoz majd. 2014 a választások éve és az államreform kapcsán a
közigazgatási területi szervezések vonatkozásában újabb hatáskörök várhatóak,
melyek nyilván a megfelelő jogszabályi intézkedések meghozatalát követően további 
egyeztetésekkel fognak majd tovább dolgozni. Nagyon köszöni a Képviselő-
testületnek és különösen Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak mindazt a 
segítséget, amelyet a szervezéskor, a szervezet kialakításakor és azóta is
folyamatosan kapnak. Azt gondolja, hogy ez a partnerség, amelyet a két hivatal
egymás mellett képvisel, ennél csak jobb lehet, semmilyen csorbát nem szenvedhet,
hiszen az ügyfelek részére teljesen mindegy, hogy melyik hivatal intézi az ügyeiket,
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megelégedettségükre a köz szolgálatában kell, hogy tovább dolgozzanak. Köszöni
szépen.

Császár László polgármester: Köszöni szépen a hivatalvezető úrnak a kiegészítést. 
Úgy gondolja, hogy az elmúlt időszakban, illetve az átadás-átvételkor maximális 
szempont az volt, hogy minél zökkenő mentesebben történjen meg ez az átállás. 
Reméli, hogy a valóságban is így történt, tehát az ügyfelek, a lakosság ebből minél 
kevesebbet vettek észre, hiszen a lényeg az volt, hogy az ügye mindenkinek
zökkenőmentesen elintézésre kerüljön és kerülhet a közeljövőben is, tehát ez a fő cél 
a továbbiakban is. Lesznek még átalakítások reményeik szerint, amik folyamatban
vannak, úgy gondolja azokat is, ugyanúgy ahogy eddig, ilyen szempontok
figyelembe vételével meg fogják oldani és maga a lakosság kiszolgálása, ellátása
zavartalan és folyamatos lesz. Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

201/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Járási Hivatal 2013. évi működéséről, munkájáról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

11) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testületének 2014. évi munkaterve  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az SZMSZ szerint minden évben megalkotják a
következő évre a munkatervet, hiszen ez alapján próbálják meg végezni a következő 
évi munkájukat. Itt a szokásoknak megfelelően megkerestek mindenkit, aki erre 
javaslatot tehet, Képviselő-testület tagjait, bizottságokat, az önkormányzat dolgozóit, 
civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatokat november 30-ig. Úgy, ahogy eddig
szokott lenni, túl sok javaslat nem érkezett, de a korábbi évek tapasztalatai alapján
megpróbálták összeállítani a munkatervet, ami nyilván egy alapot képez, ettől 
mindig van aktuálisan az, amit meg fognak tárgyalni. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy a 2014. évi munkaterv szeptemberi
napirendjei közé a „Tájékoztató a Balaton-felvidék világörökség részévé
nyilvánításának lehetőségéről” című tájékoztatót felvegye, egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Ezt a módosítást előterjesztőként befogadja. Képviselő 
társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

202/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
a 2014. évi munkatervét – az előzetes javaslatok 
alapján és azzal a módosítással,

mely szerint a 2014. évi munkatervének szeptemberi
napirendjei közé „Tájékoztató a Balaton-felvidék
világörökség részévé nyilvánításának lehetőségéről”
című tájékoztatót felvegye, 

jóváhagyja.

Felhívja Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a 
munkatervben szereplő napirendi pontok 
előkészítéséről gondoskodjon. 

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző 

VEGYES ÜGYEK

1) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft törzstőke emeléséről hozott határozatok 
visszavonása
Előterjesztő: Császár László polgármester 
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Császár László polgármester: Ez az előterjesztés kiosztásra került. Egy a 
közelmúltban, december 17-én született Kormányhatározat szerint, mely az egyes
önkormányzatok feladatainak támogatásáról szól, Tapolca város 250 millió forintot
nyert a Kormánytól. Ezt a nyilvánosság előtt szeretné megköszönni. Ezt a Strand 
fejlesztésére kérték, hiszen ahhoz nyújtottak be egy hitelkérelmet gyakorlatilag,
illetve természetesen ehhez írtak egy tájékoztató levelet, ha egyéb forrásból van rá
lehetőség, akkor próbálják meg ezt támogatni. Az utóbbi kérés került akceptálásra. 
Természetes következménye ennek, hogy a 200 millió forintos hitelkérelmük így
tárgytalanná válik és az ezzel kapcsolatos döntéseiket, amiket a 2013. november 12-i
rendkívüli ülésen hoztak meg, ezeket kellene visszavonni tulajdonképpen. Nyilván a
közeljövőben pedig, szerinte rövidesen újból tárgyalni fogják, ennek ismeretében a 
250 millió forint sorsáról, illetve a strandfejlesztés további előkészítéséről, hiszen itt a 
tervezéseket el kell indítani, illetve folyamatban vannak előkészítő munkálatok. Erre 
szerinte itt a január első felében nagy valószínűséggel, ha a támogatási szerződések is 
lezajlottak, akkor vissza kell térniük. Tehát várható, hogy a január első felében ezzel 
részleteiben foglalkoznak. A mai testületi döntésüknek az a lényege, hogy a
november 12-i határozati javaslatot, amiben a hitelfelvétel szerepelt, illetve ennek az
átadása szerepelt, ezt vonják vissza. Képviselő társait kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

203/2013. (XII.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
a 2013. november 12-i rendkívüli ülésén hozott
156/2013. (XI.12.), 157/2013. (XI.12.) és a 158/2013.
(XI.12.) képviselő-testületi határozatait visszavonja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Császár László polgármester: Tájékoztatást szeretne adni. A közelmúltban került
aláírásra a Tapolca Városgazdálkodási Kft. részéről egy fűtés korszerűsítés pályázat, 
ami azt jelenti, hogy egy 150 millió forintos nagyságrendben hálózatkorszerűsítés 
kerülne végrehajtásra, ehhez nyert 50 %-os támogatást a VG Kft. Ez a fejlesztés is a
jövő évben megkezdődik, elindul, ami nem csak csőcserét, hanem rendszer 
korszerűsítést is jelent. Ahol ezek a régi egy csöves rendszerek voltak, azok is 
kiváltásra kerültek több körösre, illetve szigetelt vezetékre. Sokkal nagyobb lesz a
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hatékonysága a távfűtésnek, tehát a hálózati veszteségük jelentősen csökkenni fog a 
következő időszakban. Szeretne gratulálni az SZ-L Bau Balaton Tapolca Vívó 
Csapatának, akik az elmúlt hétvégén csapatbajnoki címet nyertek, a vidéki csapatok
közül első alkalommal. Itt van körükben Horváthné Szalay Gyöngyi is, aki az egyik 
csapattag edzője, neki is szívből gratulálnak. Remélik, hogy lesz még lehetőség a 
Mindenki Karácsonyán köszönteni a fiúkat, de itt a tv nyilvánossága előtt is első 
kézből gratulálnak. Nagyszerű eredményt értek el. Az a sok-sok munka, amit ebbe a 
sportágba befektettek az edzők, a fiatalok és természetesen az önkormányzat is 
támogatásával, hogy olyan körülményeket tudtak és tudnak biztosítani számukra,
meghozta gyümölcsét és egyre nagyobb sikereket érnek el. Kezdődött ez a nyári 
világbajnoki csapat aranyéremmel, ahol szintén tapolcai érdekeltek is voltak, de úgy
gondolja, hogy ez a csapatbajnoki cím ez is egy helyi szinten kiemelkedő eredmény. 
Tapolcának ilyen első osztályú, OB1-es csapatbajnoki címe nem volt. Szívből 
gratulálnak a fiúknak. A közelmúltban átadásra került a Hősök terén a felújított park, 
amire pályázati pénzt nyertek és nagyon sokan megkeresték már őt is és a hivatal 
munkatársait is, hogy ami ott van a park sarkán oszlop, mi célt szolgál. Most szeretné
tájékoztatni a nagyközönséget, hogy az nem véletlenül került oda. Erre az un. totem
oszlopra kerülnének rá a testvér településeik az ország megnevezésével. Finnország
– Lempäälä, Németország – Stadt Stadthagen, Olaszország – Este, Románia-Erdély –
Zabola, Szlovákia-Felvidék-Pozsony – Rózsahegy kerülete, Magyarország – Sümeg,
Ukrajna-Kárpátalja – Aknaszlatina felirat, és mellé természetesen a pontos GPS-szel
meghatározott kilométer távolság, amit most nem tud megmondani. Ott a helyszínen
ezt fel fogják tüntetni és úgy gondolja, hogy ez is egy szép olyan helye lesz a
városnak, ahol sokan meg fognak állni és esetleg néhány fényképet is tudnak
készíteni. Természetesen abba az irányba fog mutatni a tábla, amerre van az adott
település. Még szeretné tájékoztatni a nyilvánosságot, hogy most ahogy befejeződik a 
képviselő-testületi ülés, a mai napon két rendezvényük lesz. Az egyik a Hajléktalan 
szálló korszerűsítése Tapolcán c. projektjüknek a projektnyitó rendezvénye, ma kerül 
a munkaterület átadására, illetve a projektnyitó rendezvényre sor, ezután pedig, a
Dobó lakótelepig tartó Kerékpárút ünnepélyes átadása, záró rendezvényére kerül
sor. Vasárnap, december 22-én a Mindenki Karácsonya, a szokásos rendezvényük, a
4. adventi gyertya meggyújtása. Ide várják a Vívóbajnokság aranyérmes csapatát,
Hanczvikkel Márkot, File Mátyást, Rédli Andrást, Siklósi Gergőt és edzőiket 
Horváthné Szalay Gyöngyit és Borosné Eitner Kingát és természetesen a névadó
szponzor képviseletét is az SZ-L Bau részéről, Szencz Lajos személyében. December 
29-én lesz év végi malackodás Szőke Andrással a Tóparton. Ez tavaly is nagy sikerű 
volt. Egy hagyományos disznóvágás lesz bemutatva, ennek minden lépésével és
közben szórakoztató műsorral, kolbásztöltő versennyel, este máglyagyújtással, 
koncerttel. December 30-án kézműves foglalkozás a Szent Antal Bormúzeumban. 
December 31-én szilveszter napján 9 órától futóverseny lesz, 11 órától pedig, a
Szilveszteri Malom-tó úszás. Természetesen Schirilla György itt lesz, és Kammerer
Zoltán háromszoros olimpiai és világbajnok kajakozó lesz a vendégük. Este 19 órától
Szilveszter a Főtéren utcabállal, éjfél környékén, pedig az Irigy Hónaljmiriggyel 
búcsúztatják az óévet, illetve köszöntik az újévet. Nagy tisztelettel és szeretettel
várnak mindenkit ezekre a rendezvényekre is.
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 

Lévai József képviselő: Nem kérdést szeretne feltenni, csak egy rövid tájékoztatást
szeretne tenni. Tegnap a Megyegyűlés a Veszprém Megyei Iparkamarával közösen 
létrehozott egy új elismerést, ami a következő évben kiosztásra kerül már. A tegnapi 
döntésnek megfelelően, az általánostól eltérően ez év december 30-ig lehet majd rá 
javaslatokat tenni. A díjnak az a megnevezése, hogy: Felelősség a közösségért és 
környezetért díj. Ezt a vállalkozásoknak lehet odaítélni. Helyi önkormányzatok is
tehetnek rá javaslatot. Tehát azt lehet elismerni, azokat a gazdasági társaságokat,
amelyeknek a társadalmi felelősségvállalása úgymond kimagasló. Adott esetben 
éljenek ezzel, ha a környezetükben van ilyen.

Császár László polgármester: Meddig van a határideje ennek most?

Lévai József képviselő: December 30. Valószínűleg a jövő héten közzé teszik a 
felhívást. Azért mondja, mert esetleg gondolkozhatnak rajta. Jövő év februárban 
kerül először kiosztásra. 

Császár László polgármester: Természetesen várja a javaslatokat képviselő társaitól 
is, ők is megpróbálják addig megbeszélni, hogy ki lenne erre alkalmas. Nyilván a 
kiírás pontos szövegét, ha megkapják és ha lesz rá olyan alkalmas jelölt, akkor
természetesen élni fognak vele.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 10.35 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


