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Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,
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Egyesület elnöke, Tapolcai Városi Televízió munkatársai.
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Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai
ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az
ülést megnyitja.
Bejelenti, hogy augusztus 28-án a XIX. Országos Főépítészi Konferencia zajlott
Szentgotthárdon, ahol Papp Zoltán Tamás „Az év főépítésze” díjat vehette át
negyedszázados széleskörű, szerteágazó főépítészi tevékenységéért, amellyel
meghatározó módon járult hozzá az épített környezet emberhez méltó és esztétikus
kialakításához, továbbá aktív szakmai közösségi és szervező munkájáért, amellyel
eredményesen segítette a főépítészek munkáját. Ebből az alkalomból gratulál,
Tapolca Város Borát adja át, munkájához további sok sikert kíván.
Császár László polgármester Tapolca Város Borát adja át Papp Zoltán Tamás főépítésznek.
Papp Zoltán Tamás főépítész: Köszöni Polgármester Úr jókívánságait! Nagyon jó
érzés volt a kollégák között átvenni ezt a díjat. Ez olyan díj, amit nem adnak, hanem
jelölés, szavazás útján az építész társadalom ad. Egy főépítésznek az ad erőt, ha
bíznak benne, ha szakmai hitelességét megteremtette, bizalmat kap. Legfontosabb az
épített környezeti változásnak, ha a településfejlesztésben való eredménynek a csírái
látszanak. Ő is részt vett benne, ebben a Hild Díjas városban mindez, mintha
látszana. Köszöni szépen.
Császár László polgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalják, majd javaslatát szavazásra bocsátja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.
123/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai
nyilvános ülésén a meghívóban szereplő napirendi
pontokat tárgyalja.
NAPIREND
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselőtestület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
2) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról
szóló
rendelet-tervezet
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
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3) A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
és a közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
4) Az
Önkormányzat
vagyonáról
és
a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013.
(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
5) A parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 13/2010.
(VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
6) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
7) A
gyermekétkeztetés
térítési
megállapításáról
szóló
30/2013.
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

díjainak
(XII.21.)

8) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról
szóló
29/2013.
(XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
9) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012.
(XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
10) Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló hasznosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
11) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás a 2015.
évre vonatkozóan
Előterjesztő: Császár László polgármester
12) Pályázat benyújtása – „Területi együttműködést
segítő
programok
kialakítása
az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
Előterjesztő: Császár László polgármester
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13) A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester
14) A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
15) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár
Bizottság (TTÉB) 2014. első félévben végzett
munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Császár László polgármester: Tájékoztatja a Városi Televízió nézőit, hogy ebben a
ciklusban a képviselő-testületnek ez az utolsó rendes ülése. Örül, hogy a mai ülésen
minden képviselő meg tudott jelenni.

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatást ad arról, hogy a napokban jött meg az
értesítés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a közösségi közlekedés támogatásával
kapcsolatban. A képviselő-testület döntése alapján évi 12 millió Ft-tal támogatja az
önkormányzat a közösségi közlekedést, ehhez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
10.326.000 Ft támogatást biztosít a központi költségvetésből. A nyár folyamán kellett
nyilatkozatot adni, hogy a képviselő-testület a döntést megerősítve ebben az évben is
fenntartja a saját támogatását, ehhez jár ez a pénz. Ennek 25 %-os önkormányzati
része megérkezett az önkormányzat számlájára, amit továbbutalnak az MB Balaton
Kft számlájára.
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése,
észrevétele, javaslata?
Rig Lajos képviselő: Polgármester Úr augusztus 21-én egyeztető tárgyalást folytatott
dr. Szabó Gabriella gyerek szakorvossal. Erről kérne tájékoztatást.
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Császár László polgármester: Az önkormányzat és Tirpák Gábor, a jog birtokosa is
hirdette a praxisjogot. Ezzel kapcsolatban egy fiatal szakorvos és a párja jártak nála
bemutatkozó látogatáson. Meg szerették volna nézni Tapolcát, mert Szeged
környékéről érkeznének. A hölgy Angliában dolgozott több éven keresztül. Családot
szeretnének alapítani, Tapolca megtetszett nekik és ide szeretnének költözni. A
tárgyalás folyamán biztosította őket arról, hogy amiben az önkormányzat tud, segíti
őket és a rendelkezésükre állnak. Van saját lakásuk, de azt el szeretnék adni. A
doktornő párjának munkahely keresésében is tudnának segíteni. Az úr litván, és
nehezíti a körülményeket, hogy nem beszél magyarul, de szerteágazó képzettsége
van, akár a Hotel Pelion is foglalkoztatni tudná. Október végére képviselő-testületi
döntés kell, ez az újonnan felálló képviselő-testület döntésébe fog tartozni. Tirpák
Gábor is tárgyalt velük, kettejük megegyezése és az önkormányzat hozzájárulása
szükséges hozzá.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
124/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

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

2) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelettervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2014. június 27-én
elfogadták a rendelet-tervezetet, elküldték a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőségnek, valamint a térség önkormányzatainak. A felügyelőség nem emelt
kifogást, hanem jóváhagyásra javasolta a tervezetet. Az NHSZ Tapolca Kft jelezte,
hogy 2015. évtől új számlázási rendszerre való áttérés miatt a kedvezmények
igénybevételéhez a DRV Zrt és az E.ON elszámolási időszakhoz igazodnának, ezután
tudnák a lakosok érvényesíteni a kedvezményt.
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 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással 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
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
10/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
települési
hulladékkal
kapcsolatos
helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
10/2014. (IX.29.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.

3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
kötelező helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet és a közszolgáltatási
szerződés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy 2013. január 1-től a
hulladék törvény hatályon kívül helyezte a települési folyékony hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló rendeletet. Az új szabályozás bevezette a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát. Erre az önkormányzatnak rendeletet
kell alkotni, ami most a képviselő-testület előtt áll. A rendeletet kell elfogadni és ki
kell jelölni azt a vállalkozást, amely ezt a tevékenységet folytathatja. Czanka
Barnabás vállalkozó a DRV Zrt-vel szerződésben áll, minden tevékenységet
végezhet. A díjkalkuláció is elvégzésre került, minden rendelkezésre áll, ami a
rendelet elfogadásához szükséges. A bizottsági ülésre módosító indítvány érkezett,
amely kiosztásra került. A módosítás szerint a 3. § kiegészítése szükséges az
üdülőingatlan tulajdonosok megfogalmazással, valamint a beépítetlen vagy
használaton kívüli ingatlanok tulajdonosainak mentesülését illetően. Ezekkel a
kiegészítésekkel kellene a rendelet-tervezetet elfogadni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
11/2014. (IX.29.)
ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére
vonatkozó
kötelező
helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet a 3. §
kiegészítésével:
-

„(1) az ingatlantulajdonos – beleértve
üdülőingatlanok tulajdonosait is – köteles”

-

„(3) Mentesül a közszolgáltatás kötelező
igénybevétele
alól
az
ingatlantulajdonos,
amennyiben a beépítetlen vagy használaton kívüli
ingatlanán háztartási szennyvíz nincs vagy nem
keletkezik, és ennek tényét a közszolgáltatónak
írásban bejelenti, aki jogosult a bejelentett tény
valóságtartamát ellenőrizni. Az ellenőrzést az
ingatlantulajdonos tűrni köteles.”

elfogadja
és
azt
11/2014.
(IX.29.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
2015. január 1.
polgármester, jegyző

Határidő:
Felelős:
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az

számon

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
125/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
jóváhagyja a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésének és elszállításának a helyi
kötelező
közszolgáltatás
keretében
történő
biztosításáról
szóló
közszolgáltatási
szerződés
tervezetet.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
közszolgáltatási szerződés aláírására.

a

2015. január 1.
polgármester

Határidő:
Felelős:

4) Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2013. április 26-án
fogadták el a rendeletet. A vagyonrendelet mellékletei az akkor használt
vagyonkataszteri programból kerültek előállításra. Ez a program lecserélésre került,
a rendelet mellékletét tartalmazó, rendeletben megfogalmazott forgalomképtelen,
korlátozottan forgalomképes és az üzleti vagyon körébe tartozó vagyonelemeket
sorolták fel tételesen. Ezt kellene a rendeletben jóváhagyni. 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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
12/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályaitól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 12/2014. (IX.29.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

5) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló
13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2010-ben alkották
meg a rendeletet, amit azóta három alkalommal módosítottak. Ezek a finomítások a
Városgazdálkodási Kft kérelme alapján kerültek a rendelet-tervezetbe. Ez némi
változást jelent a besorolásban, ami a legfőképpen a kórház környékén a Köztársaság
tér mellett lévő parkolási övezetben volt. A kórház felújításával áttevődik a kórház
főbejárata erre a részre és ennek a kihasználtsága nem olyan nagy, ezt az övezetet
áttennék zöld zónába. A kihasználtsága is jobb lenne. Pontosításként említi, hogy a
rendelet-tervezetben elírás történt, a 3. § (6) bekezdésében a bérlet előállítási
költségét 1.000 Ft helyett 800 Ft összeggel kell értelmezni. 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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Vajda Attila képviselő: A zöld díjövezetben lévő fizető parkolóhelyek tekintetében a
díj meghatározásakor példaként a veszprémi önkormányzati rendeletben
meghatározott biankó bérletek díjait vették figyelembe. Véleménye szerint kisebb
9

város díjait kellett volna nézni. Utolsó információja szerint Ajkán ez az összeg 60.000
Ft, Balatonfüreden 25.000 Ft. Tapolcán lehetne ez az összeg 66.000 Ft + ÁFA.
Császár László polgármester: Van néhány cég, vállalkozás, akik ebben az övezetben
szeretnének rendszeresen parkolni. A Pannon Reprodukciós Intézet bővítette az
épületét, ezáltal kevesebb helyet tudnak biztosítani parkolásra. Az intézménynek
azért lenne szüksége erre a bérletre, mert ha néhány napra páciensük érkezik,
biztosítanák részére a parkolást. Néhány parkolóhelyet foglalnának le a városban. Ez
a bérlet rendszámtól független lenne. A rendeletben van arra lehetőség, ha üzletnek
parkolót szeretnének lefoglalni, annak éves díja 200.000 Ft. Ez a nagyságrendű összeg
nem olyan magas, ami veszélyeztetné a működést. Mindez a szolgáltató céggel került
egyeztetésre.
Kérdezi Vajda Attila képviselőt, hogy javaslatát módosító indítványként tekintsék?
Vajda Attila képviselő: Igen, javaslatát módosító indítványnak szánta.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal és
9 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
126/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
parkolás
szabályozásáról
és
a
várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.)
önkormányzati rendelet módosítására kidolgozott
rendelet-tervezet 3. § (1) bekezdésére vonatkozó alábbi
módosító indítványt,
„(5a) Kizárólag a 2. besorolású (zöld) díjövezetben lévő
fizető parkolóhelyekre, a 13. § (10) bekezdése alapján
váltható rendszámhoz nem kötött (biankó) éves bérlet
díja 100.000 Ft + Áfa helyett 66.000 Ft + Áfa.”
nem fogadja el.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal és
2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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13/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
parkolás
szabályozásáról
és
a
várakozás
igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.)
önkormányzati rendeletének módosítására kidolgozott
rendelet-tervezetet az alábbi módosítással
3. § (2) bekezdés
„(6) Az (5a) bekezdés kivételével a díjak az ÁFÁ-t
tartalmazzák, a bérlet előállításának költségei nélkül. A
bérlet előállítási költsége 1.000 Ft helyett 800 Ft.”
elfogadja
és
azt
13/2014.
(IX.29.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

számon

6) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya felülvizsgálta célellenőrzés
keretében a helyi adókról szóló hatályos önkormányzati rendeleteket. A
Kormányhivatal nem állapított meg törvénysértést, néhány jogtechnikai kérdésben
pontosításokat írt elő. Szeretnék, ha mindez a rendeleten keresztülvezetésre kerülne.
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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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14/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadja és 14/2014. (IX.29.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
7) A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2014. március 14-én
állapították meg a gyermekétkeztetés térítési díját. A Pénzügyi Iroda áttért más
pénzügyi nyilvántartó programra, a díjbeszedés nem előre, hanem utólagos
fogyasztás után történne. Ez pontosabb elszámolást tesz lehetővé, a május és június
havi térítési díjakat pedig egy összegben, legkésőbb június végén kellene megfizetni.
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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
15/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendeletet-tervezetet elfogadja és
15/2014. (IX.29.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.
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8) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013.
(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a rendeletet 2013.
december 21-én fogadta el a képviselő-testület. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal a nyáron végzett átfogó ellenőrzést a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézetnél. Megállapították, hogy a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátása
tekintetében nem került kiszámításra a szolgáltatási önköltség és az intézményi
térítési díj. Ezeket a szolgáltatásokat azonban térítésmentesen lehet igénybe venni. A
bölcsődében a térítési díjakat jelenleg adott hónapra vonatkozóan előre kell
megfizetni, a gyermek hiányzása esetén a túlfizetés a következő hónapban kerül
jóváírásra. Ebben az esetben is szerencsésebb lenne a térítési díjat utólag
megfizettetni. A rendelet-tervezetben ez kerülne átvezetésre.
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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
16/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról
szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
16/2014. (IX.29.) számon önkormányzati rendeletei
közé iktatja.
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9) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Elmondja, hogy minden évben felül kell vizsgálni a
temetőkről szóló rendeletet. Jelen esetben nem kívánják a díjakat emelni, azok a mai
viszonyoknak megfelelnek. A kettes sírhely méretének növelésével kapcsolatban
keresték meg a temetkezési vállalkozók. Az új temetőben földcserével történik a
temetkezés, előfordult nagyobb sírboltok esetén, hogy azok megsüllyedtek. A
vállalkozók kérték, hogy a megváltott sírhely méreténél nagyobb alapozást
végezhessenek e probléma elkerülése miatt. Ezzel a megoldással 30 cm-rel lépnék túl
a sírhelyet. 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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Sági István alpolgármester: Az előterjesztéshez módosító kiegészítést szeretne tenni.
A fogadóóráján is többször megkeresték a temetőbe gépkocsival történő behajtással
kapcsolatban. A halottak napjához közeledve fokozatosan lesznek ilyen jellegű
kérések, ezért meghatározott időszakra a temetőőr munkaidejében, vagy ügyeleti
jelleggel az elérhetőségének biztosításával tegyék lehetővé a mozgáskorlátozottak
vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozottak részére a gépkocsival való
behajtást. Ezért javasolja, hogy az előterjesztés II. határozati javaslataként fogadják el
a következőket: „Az új köztemetőbe gépjárművel való behajtás lehetősége az alábbiak szerint
módosul: A rendelet 5. § (1) illetve a behajtásra vonatkozó egyéb rendelkezésekben foglaltak
megtartása mellett munkanapokon – a temetőőri munkaidő beosztáshoz igazodva – 7.30-14.30
óra közötti időben a mozgáskorlátozottak, illetve életkorukból vagy egészségi állapotukból
kifolyólag mozgásukban korlátozottak számára a behajtás – átmeneti jelleggel 2014. november
30-ig – engedélyezésre kerül. Kivételesen indokolt esetben a temetőőri munkaidő után – a
temetőőr értesítése mellett – a behajtásra 16.00 óráig biztosítunk lehetőséget. A temetőőr
elérhetősége a temető bejáratánál feltüntetésre került.”
Császár László polgármester: A halottak napi időszakban október 1-től november
végéig nagyobb a temetők látogatottsága. Kipróbálják, meglátják, milyen
igénybevétel lesz. A rendeletben megadott lehetőség szerint a hétfői nyitva tartás a
lakosság megelégedésére működött. A módosító javaslatot befogadja.
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Lévai József képviselő: Támogatja Sági István alpolgármester úr módosító
indítványát. Honnét fogja tudni a temetőőr, hogy az illető mozgáskorlátozott? Az
autón kell lenni az igazolásnak, vagy a mozgássérült személynél? Az egyértelműség
miatt kérdezi.
Császár László polgármester: A végrehajtás a legnehezebb. Úgy gondolja, hogy a
temetőben dolgozó kollégát eligazítják minderről. Ha valakinek igazolványa van,
egyértelmű, hogy beengedik, akinek viszont nincsen, de láthatóan idős, vagy
mozgásában korlátozott, őt is beengedik. Az emberi leleményesség határtalan. Nem
az a cél, hogy ki, hogyan fogja kijátszani a szabályokat. Ezt a temetőőrre bízzák.
Meglátják, hogy a lakosság hogyan él ezzel a lehetőséggel.
Rig Lajos képviselő: Tapolca lakossága nem fogja kihasználni. Megvan az a réteg,
aki a kórház ambulanciájának ajtajáig hozná a hozzátartozót autóval, pedig minden
nehézség nélkül be tudna menni. Ezeket az embereket kell megszűrni. A javaslat
támogatható.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
17/2014. (IX.29.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.)
önkormányzatai rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja, és 17/2014. (IX.29.) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
127/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elrendeli, hogy az új köztemetőbe gépjárművel való
behajtás lehetősége az alábbiak szerint módosul:
A rendelet 5. § (1) illetve a behajtásra vonatkozó egyéb
rendelkezésekben
foglaltak
megtartása
mellett
munkanapokon – a temetőőri munkaidő beosztáshoz
igazodva – 7.30-14.30 óra közötti időben a
mozgáskorlátozottak,
illetve
életkorukból
vagy
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egészségi állapotukból kifolyólag mozgásukban
korlátozottak számára a behajtás – átmeneti jelleggel
2014. november 30-ig – engedélyezésre kerül.
Kivételesen indokolt esetben a temetőőri munkaidő
után – a temetőőr értesítése mellett – a behajtásra 16.00
óráig biztosítunk lehetőséget. A temetőőr elérhetősége a
temető bejáratánál feltüntetésre került.

Császár László polgármester a következő napirendi pont tárgyalása idejére átadja az ülés
vezetését Sólyom Károly alpolgármesternek.

10) Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló hasznosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelten foglalkozik a honvédségi ingatlanok
hasznosításával, ennek keretében kapták meg a két korábbi laktanyát, melynek
további hasznosítása folyamatban van. Korábban is kezdeményezték a Helyőrségi
Nőtlenszálló és a Helyőrségi Művelődési Otthon önkormányzati tulajdonba adását.
Honvédelmi miniszter úr látogatása alkalmával elmondta, hogy ingyen nem volt
módjukban átadni az épületeket, de ha olyan hasznosítást találnak, ami a
honvédelmi tárca szakmai látókörében mozog, lehet tárgyalást folytatni. Időközben a
Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület nevében Horváth Gábor elnök úr kereste meg
őt azzal a céllal, hogy gondolkodjanak közösen egy hadi-kulturális központ
létrehozásában, amelynek szerves része lehetne a Nőtlenszálló, ahol különböző
funkciók kapnának teret. A hadi-kulturális központ létrehozását jó ötletnek találják,
ezért is fogadta be Polgármester úr a kezdeményezést. Lépni kellene a Honvédelmi
Minisztérium felé, hogy a Nőtlenszállót hasznosítási formában átvennék, vagy a
minisztériumot bevonnák az elképzelés megvalósításába. Felkéri Elnök Urat, később
adjon tájékoztatást arról, hogy mik az egyesület elképzelései. Felhívja a figyelmet, ha
ez az ingatlan városi tulajdonba kerülne, három másik dologban fog döntés
születetni, döntéssorozat lesz a folytatása. Hagyományőrzést erősítenének fel, ami
speciális, a jelenleg ott élő, 10 évvel ezelőtt katonáskodó tisztek, altisztek és családjuk
élnek ott, akik munkahelyet kaptak. Ez a fajta hadi-kulturális központ nosztalgikus
élményben is tudná részesíteni a jelenleg is ott élő volt katonákat. Tapolca városa a
civil társadalommal jó kapcsolatot ápol, a jó ötletet a város is támogatni tudja.
Idegenforgalmi látványosságot lehetne létrehozni, ezt igazolja az elmúlt időszak két
rendezvénye, ami több ezer embert mozgatott meg. A határozati javaslat
mindenképpen támogatható. Informálisan megkeresték már a Honvédelmi
Minisztériumot, várják a további hivatalos megkeresést. Felkéri Horváth Gábort,
ismertesse a terveket.
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Horváth Gábor Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke: Ez egy olyan
elképzelés, amelyben már két gazdasági szervezet és civil szervezet is részt vesz. Ez
egy nagyobb volumenű projekt, aminek teljes komplexuma kiterjed a lesencetomaji
területre is. Interaktív haditechnikai parkot szeretnének berendezni, amit nemcsak
megnézni, hanem ki is lehetne próbálni. Nyári tábor helyszínének a Nőtlenszálló
megfelelő lenne a két emeletével és 52 szobájával. El lehetne választani a táborozó
részt a második emeleten, az első emeleten pedig military szállóban az ide érkező,
Balaton partot megtekinteni szándékozók vagy különböző beinduló vállalkozás által
szervezett túlélő táborokra érkezők kedvezményes áron szállnának meg. Állandó
statikai kiállítást is szeretnének megvalósítani. Ehhez kérnék a segítséget, valamint
szándéknyilatkozatot kérnek, hogy a város képviselő-testülete támogatná ezt az
elképzelést, hogy tovább tudjanak lépni Lesencetomaj felé.
Sólyom Károly alpolgármester: A határozati javaslatban megfogalmazódik a
szándéknyilatkozat, hiszen nem azért folytatnak kezdeményezést a Honvédelmi
Minisztérium felé, hogy kiszálljnak a projektből. Felhívja a figyelmet, miszerint az
előterjesztésben utalás történt, hogy az ilyen jellegű tábornak a meglévő sportpálya
hasznosítása területén is lenne jelentősége. A városi tulajdonban lévő Diák és
Közétkeztető Kft az ott megszálló emberek részére akár teljes ellátást tudna
biztosítani. Nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a Hadtörténeti Intézet és
Múzeummal felvennék a kapcsolatot a hadtörténeti eszköztár szélesítése érdekében.
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.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Császár László polgármester: Kiegészítést szeretne tenni. Mostanában elég gyakran
kérnek engedélyt, hogy a laktanyát nosztalgia jelleggel meglátogathassák. Az elmúlt
napokban 70 éves úrtól kapott köszönőlevelet, hogy megmutathatta az unokájának,
hol teljesített szolgálatot. Ilyen jellegű dolgokra is lehet lehetőséget biztosítani, amely
az emberekben néhány kellemes emléket ébresztene.
Sólyom Károly alpolgármester: Azon is el kellene gondolkodni, hogy lehet
építményt meghagyni, ami emlékül szolgálna, valamint újdonságot jelentene egy
felnövekvő parkon belül, utalás lenne a múltra.
Lévai József képviselő: Ha már Alpolgármester Úr említette, hogy meghagynák a
laktanya egy részét, át lehetne gondolni a helyszínt. Ma még a laktanya a város
tulajdonában van, az épületek vannak olyan állapotban, hogy valamilyen funkció
ellátására alkalmasak. Ha azon gondolkoznak, hogy megőrizzék a laktanya egy
részét, ami megjeleníti a valamikori honvédséget vagy hadipark eszközkészletét
kibővítsék, ezt egy objektumon lehetne megvalósítani. A laktanya területe még
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rendelkezésre áll. A zánkai Haditechnikai Parkot fel akarják számolni, az eszközöket
át lehetne hozni, figyelembe lehetne venni a tervezéskor. A haditechnikai eszközök
használatára legalkalmasabb a lesencetomaji terület, mindenképpen tovább
gondolandónak tartja. Tapolcán van múltja a honvédségnek. Sokan úgy emlékeznek
a városra, mint egy helyőrségre, ahol ők is szolgáltak. Van rá érdeklődés, három
legutóbbi rendezvényre több ezer ember jelent meg. Ha ezt rendszeresen, adott
helyen, adott szolgáltatási szinten tudják megvalósítani, az ismertsége, látogatottsága
egyre nő. Köszöni a gondolatot.
Horváth Gábor Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület elnöke: Azért is kérték a
város támogatását, mert a haditechnikai eszközök kihelyezése és kikölcsönzése
nehézkesen megy. Ha nem múzeum kéri, térítés ellenében adják ki. Itt elakadt a
tárgyalás a Honvédelmi Minisztériummal. Jelképes összeg felmerült. A múzeumi
rész fejlesztésénél be lehetne vonni a Wass Albert Könyvtár és Múzeumot, amely
már jogosult arra, hogy térítés nélkül kapjon eszközöket. Plusz feladat ezzel nem
hárulna a múzeumra, mert az egyik gazdasági társaság vállalja a kihelyezett
eszközök folyamatos üzemeltetését és karbantartását a Tapolcai Honvéd Kulturális
Egyesülettel. Ezért lenne jó egy komplex összefogás.
Sólyom Károly alpolgármester: Az előterjesztés szöveges részében nem véletlen
utalt arra, hogy e központ rendszerébe más társaságok is bevonásra kerülhetnének.
Ennek érdekében kell majd későbbiek folyamán is gondolkodni és el lehet érni a célt,
hogy egy hadi-kulturális központ tudjon létrejönni Tapolcán, ami vonzza az
embereket.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
128/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
kezdeményezzen
tárgyalásokat
a
Honvédelmi
Minisztérium képviselőivel a Tapolcai Helyőrségi
Nőtlenszálló
hasznosítási
lehetőségeiről,
annak
érdekében, hogy a szükséges források megléte esetén
egy hadi-kulturális központ valósulhasson meg az ott
lévő ingatlanokon.
2014. december 31.
polgármester

Határidő:
Felelős:
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Sólyom Károly alpolgármester átadja az ülés vezetését Császár László polgármesternek.

11) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozás a 2015. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat
2000-ben csatlakozott a pályázathoz, és azóta is minden évben támogatást nyújt a
rászoruló hallgatóknak. A korábbi évben is 3 millió Ft-ot biztosítottak a támogatásra,
javasolja, hogy az idei évben is ezt az összeget fogadja el a képviselő-testület. Felkéri
a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság az I. határozati javaslatot és a II. határozati javaslatot az a) pont szerint
egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I.
határozati javaslatot és a II. határozati javaslatot az a) pont szerint egyhangú
szavazati aránnyal 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
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
129/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. évre vonatkozóan csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozást jelentő
Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás
közzétételére.
2014. október 1.
polgármester

Határidő:
Felelős:
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
130/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2015. évi költségvetése terhére
a) 3.000.000-Ft
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a pályázatok
fedezetére.
a 2015. évi költségvetés elkészítésének
határideje
polgármester

Határidő:
Felelős:

12) Pályázat benyújtása – „Területi együttműködést segítő programok kialakítása
az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban”
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy ÁROP pályázat
került meghirdetésre, amelyben járásszékhely település pályázhat. Erre szeretnének
pályázatot beadni, ahol a járás területén lévő települések közötti együttműködés
kialakítása, esélyegyenlőségi programterv elkészítése szerepel, képzésben való
részvétel. Ezzel kapcsolatban felkeresték a környék önkormányzatait, ahonnan több
mint 20 önkormányzat jelezte részvételi szándékát, ezzel a létszámmal indulni lehet a
pályázaton. 25-34 millió Ft közötti összeget lehet pályázni, amely 100 %-os
finanszírozású. 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?
Lévai József képviselő: Teljesen lefinanszírozott pályázatról van szó, nem kell hozzá
önrész. Nemes a cél, amit megfogalmaznak. Az esélyegyenlőségi program
készítésével kapcsolatban a következőket mondja. Azon túl, hogy ezt a programot
elfogadták, csináltak valamit? Azért elkölteni huszonötmillió forintot, hogy
készítsenek egy programot, aminek nincsen utóélete és gondolni sem gondolnak
arra, hogyan valósítsák meg, teljesen felesleges. Vágjanak bele, de legyen mögötte az
is, hogy akarnak is csinálni valamit, túl azon, hogy csak elköltsék ezt a pénzt.
Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzata rendelkezik Helyi
Esélyegyenlőségi Programmal, de a környező települések többségének nincsen. Ez
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uniós pályázati feltétel, ezt is folyamatosan felül kell vizsgálni. Az egyedileg létező
terveket összhangba is lehet hozni járási szinten. Ez az egyik fontos dolog és a
további együttműködések kialakítása.
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Azért is fontos ehhez a pályázathoz
való csatlakozás, mert a későbbi gazdaságfejlesztési pályázatok alapját képezi az
esélyegyenlőségi program megvalósítása. Fontos, hogy ebben csak a város pályázhat,
és örömére szolgál, hogy ennyi település csatlakozott, mert ez előrevetíti azt a
települési szándékot, hogy a Széchenyi Terv Települési Operatív Programjai
kihasználásával közösen tudnak a térség fejlesztéséért gondolkodni.
Lévai József képviselő: Pont ez a baja vele. Az elérendő cél az, hogy ez kötelező
eleme annak, hogy uniós pályázatokon tudjanak indulni, ezért most megcsinálják.
Aki ezt kitalálta, nem ezért találta ki. Azért találta ki, hogy ezen a területen tudjanak
előre lépni. Ezt a szándékot szeretné látni. Elfogadták az Esélyegyenlőségi Tervet, de
addig nem jutottak, hogy egy kerekasztal hozzanak létre. Vannak emberek az utcán,
akiknek ez problémája. Azért találták ki ezeket a pályázatokat, hogy ezeken tudjanak
előre lépni. E mellett való elkötelezettséget szeretné érezni. Meg kellene oldani ezt a
problémát, amiről ez az egész szól.
Császár László polgármester: Sok fórumon megvitatásra kerültek ezek a problémák.
Az elmúlt időszakban Tapolca ezen a területen élen járt nagyon sok tekintetben. Nem
véletlenül kapta meg 2014-ben a Befogadó település címet. Egyedüli az országban,
ahol Tapolcán van kulcsprogram, aminek továbblépése folyamatban van. Erre
alkottak a Szociális Államtitkárságon rendelet-tervezetet, ami lehetővé teszi ennek az
állami finanszírozását. A városban ezek a dolgok az országos átlagnál jobban
működnek. Vannak feladatok, amit meg kell oldani, de pont ez az a terület, ahol az
élen jár. Néhány hete adták át a Hajléktalan Szállót, ami több mint 100 millió forintos
beruházás része, nem kötelező feladata az önkormányzatnak, mégis belevágtak, mert
szükség van rá. Ezt is megoldották. Szociális foglalkoztatás területén ingatlant
biztosítanak a rászorulóknak, ahol a térségből többen járnak be ezekbe az
intézményekbe. Tapolca ebben mindig is élen járt, a város szociális érzékenységét
országos szinten is elismeréssel fogadták ebben a térségben, ezzel elismerve a
területtel foglalkozók munkáját. Ez is ennek elősegítésére szolgál. Ennek az az igazi
végeredménye, ha a napi életben is lesz eredménye. Bízik benne, hogy az elnyert
összegből sok mindent meg tudnak valósítani.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
131/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt
be a 100%-os támogatási intenzitású az Államreform
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Operatív Program keretén belüli ÁROP-1.A.3-2014
kódszámú „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban” című felhívásra 34.000.000,- forint, azaz
Harmincnégy-millió
forint
összegben,
valamint
felhatalmazza
a
polgármestert
a
szükséges
intézkedések megtételére.
azonnal
polgármester

Határidő:
Felelős:

13) A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tapolca Városi
Sportegyesület TAO-s pályázatot nyújtott be a rendezvénycsarnok parketta
csiszolására, lakkozására és vonalazására, amely 6,6 millió Ft-os költséggel járna. 70
%-os támogatottság van a pályázaton belül, ehhez kellene az 1.986.726 Ft önerőt
biztosítani, mivel az önkormányzat intézményéről van szó. Az elmúlt években is
sikerült hasonló pályázaton három öltöző vizesblokkját hasonló konstrukcióban
felújítani. Reméli, hogy a pályázat sikeres lesz és az önkormányzat az önerőt
biztosítja. Eddig csak nyilatkozatban támogatták az egyesületet.
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: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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132/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca Városi Sportegyesület „Tapolca Városi SE
2014/15. évi TAO” elnevezésű, „Csermák József
Rendezvénycsarnok parketta újra csiszolása, lakkozása
és vonalazása” felújítása tárgyában benyújtott
pályázathoz a 30%-os önrész, 1.986.726,-Ft, azaz
Egymillió-kilencszáznyolcvanhatezerhétszázhuszonhat Forint hányadot a 2015. évben
Tapolca Város 2015. évi költségvetésének terhére
biztosítja nyertes pályázat esetén.
folyamatos
polgármester

Határidő:
Felelős:

14) A dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az alapító okiratot
azért kell módosítani, mert az alapítvány elnöke, dr. Rövid Klára a közelmúltban
elhunyt, a továbbiakban férje, Tirpák Gábor látná el az elnökségi feladatokat. Az
alapítvány működőképessége miatt kell a módosításokat végrehajtani.
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.
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
határozati javaslatokat.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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133/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megállapítja, hogy néhai Tirpák Gáborné dr. Rövid
Klára kuratóriumi tagsága megszűnt.
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti
intézkedéseket megtegye.
jegyző
2014. október 10.

Felelős:
Határidő:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
134/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr.
Burján
Imre
Egészségügyi
Közalapítvány
kuratóriumának tagjaként és a kuratórium elnökének
Tirpák Gábor, Tapolca, Berzsenyi D. u. 13/B.
sz. alatti lakost kijelöli, egyidejűleg az alapító okirat 6.
pontját az alábbiak szerint módosítja:
„6. Az alapítványt kezelő szervezet: a Kuratórium.
A Kuratórium elnöke: Tirpák Gábor, Tapolca, Berzsenyi
D. u. 13/B.
A Kuratórium tagjai:
Kövessi Péter, 8300 Tapolca, Zrínyi Miklós u. 5.
Libishné dr. Marton Mária, 8300 Tapolca, Munkácsy M.
u. 1./A
Lenner Lászlóné, 8300 Tapolca, Damjanich u. 9.
Vörös Béla, 8300 Tapolca, Bárdos L. u. 20.”
Felhatalmazza a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti
intézkedéseket megtegye.
jegyző
2014. október 10.

Felelős:
Határidő:
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15) Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) 2014. első félévben
végzett munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
Császár László polgármester: Elmondja, hogy a héten volt a Tapolcai Települési
Értéktár Bizottság ülése. Az előterjesztésben kitértek arra, hogy milyen döntéselőkészítések vannak a bizottság előtt. Megkéri majd a bizottság elnökét, ismertesse
ezeket.
Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.
Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.
Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
Bakos György képviselő, a Tapolcai Települési Értéktár Bizottságának elnöke: Az
I. félévben alakult a bizottság, első ülésükre kettő javaslat érkezett. Először a frissebb
javaslatokat szeretné ismertetni a képviselő-testülettel. A keddi napon tartották
második ülésüket, amelyre 11 javaslat érkezett. Ezekre a bizottsági ülésekre a civil
szervezetek képviselői meghívásra kerültek. Ezúton szeretné megköszönni a
munkájukat, hogy megfelelő javaslatokat tettek a bizottság részére. A keddi napra
érkezett javaslatokat szeretné a megjelentekkel ismertetni, melyek mindegyike
felkerült az Értéktárba. Ezek a következők: Szentkút, Baumberg Gabriella bronz
mellszobra, Cselling páfrány, Tapolcai Tavasbarlang, Tapolcai Malomtó és Környéke,
„Diszeli Gyepűtiprás”, Víztorony, Hősök tere, II. Világháborúban elesett hősök
parkja, Diszeli I. Világháborús emlékmű, Batsányi János szobra. Úgy gondolja, hogy
a bizottság jó irányba indult el, továbbra is kéri a civil szervezeteket, akinek javaslata
van az Értéktárba történő felvételre, tegye meg azt. Köszöni a civil szervezetek által
végzett aktív munkát.
Lévai József képviselő: A Megyei Értéktár Bizottság tagjaként kér szót. Örül annak a
nyilvánosságnak, amit ez a beszámoló nyújt. Aki ezt a kezdeményezést törvényhozói
szinten megfogalmazta, nagyon támogatható dolgot hozott létre. Azt szeretné
megfogalmazni, hogy a Helyi Értéktár Bizottságnak van olyan jogosultsága, hogy a
Helyi Értéktárba bekerült értékek közül javaslatot tegyen arra, hogy a Megyei
Értéktárba bekerüljenek. A következő lépés lehet, hogy a Megyei Értéktár Bizottság
ezt országos szintre, akár a hungarikum szintre emeli. Ennek a
településmarketingben is óriási szerepe tud lenni. Ha számba veszi az Elnök Úr által
felsoroltakat, mint például a Tavasbarlang, magasabb szinten is helye van. Kérni kell
a kezdeményezőket, hogy tegyék meg javaslataikat és továbbítsák a megyei szint
felé, hogy onnan tovább tudjon menni. Ismerve a saját gyakorlatot, ezeket a lépcsőket
végig kell járni ahhoz, hogy a megfelelő helyet el tudják foglalni az országos értékek
között. Köszöni a bizottság és a javaslat tevők munkáját.
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Bakos György képviselő: Köszöni Képviselő Úr szavait. A keddi ülésen olyan
döntés született, hogy ezt a fajta lehetőséget adják meg az újonnan felálló
bizottságnak. Az újonnan felálló bizottság tegye meg a szükséges lépést a megye felé.
Császár László polgármester: A természeti értékek között a Tó-part és a
Tavasbarlang mindenképpen szerepeljen.
Lévai József képviselő: Azért is fogalmazta meg, mert megyei szinten több ülésen
vannak túl. Volt olyan előterjesztés, amit amiatt utasítottak el, mert amikor a
következő szintre javaslatot tesznek, meg kell változtatni a felterjesztést, mert
másképpen kell indokolni, ha helyi értéknek tekintik, másképpen, ha megyei szintre
akarják felterjeszteni, a szerint kell az argumentumokat megfogalmazni, hogy
megyei szinten hol van ennek jelentősége. Ez fontos a tekintetben, hogy a bizottság
támogatólag tudjon hozzáállni, mert sok olyan előterjesztéssel találkoztak, ami
mindenki által támogatható, de miután az indoklás leragadt a lokális érveknél, ezért
azt mondták, hogy gondolják át újra ezt a dolgot. Az előterjesztés megmarad írásos
formájában, az lesz az indoklás, ami az értéktárban szerepel az adott érték mellett. Ez
ezért fontos csak.
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
135/2014. (IX.26.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2014. év első
félévében végzett munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
Császár László polgármester: Szerdán délután tett látogatást a taiwani nagykövet a
Szent Erzsébet Óvodában. A Taiwani Nagykövetség korábban 4 ezer dollár értékű
ajándékot adott az óvodának, ennek ünnepélyes átadására került sor az új nagykövet
úr személyében. Nagykövet Urat a hivatalban is fogadta Jegyző Asszonnyal együtt.
Örül neki, hogy a Szent Erzsébet Óvoda komoly ajándékokra tett szert, az
ünnepségen a gyerekek szép műsort adtak. Jegyző Asszony és jómaga Nagykövet
Úrtól meghívást kapott 2014. október 9-re Budapestre, a Gundel Étteremben tartandó
fogadásra. Az ilyen kapcsolatot ápolni kell, hátha másik intézményt is tudnak a
későbbiek folyamán megajándékozni.
A Veszprém Megyei Önkormányzat Taiwanban az egyik megyével testvér települési
kapcsolatot ápol. Elnök úr kétszer ját kint Taiwanban, a Parlamentnek egyik
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bizottságát korábban Ékes József korábbi országgyűlési képviselő vezette, most
pedig Potápi Árpád vette át ezt a feladatot. A Vörösiszap Katasztrófa idején jelentős
támogatásban részesítették a térséget és Devecsert.
Ebben a körben már nem fognak találkozni, ezért a folyamatban lévő beruházásokról
ad tájékoztatást.
A stranddal kapcsolatban megkezdődik a kút felújítása, a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás folyamatban van, október első napjaiban van a beadási
határidő. Több érdeklődő is van, bízik benne, hogy lesz olyan pályázó, aki érvényes
ajánlatot tud adni. Október közepén, végén megkezdődhet az épület és medencék
építése. Terveik szerint a jövő évi strandszezonra, május végére, június elejére el
tudna készülni. A strandot próbaüzemre meg tudnák nyitni, és reméli, hogy a szezon
végére működési engedélyt is szereznek. Az elmúlt hetekben, amikor a Fidesz
frakció Tapolcán ülésezett, volt szerencséje Czunyiné dr.Bertalan Judit államtitkárral
beszélni a tanuszoda kérdésével kapcsolatban. Az ő elmondása szerint Tapolca a jövő
évi listán van rajta. Arról beszélt Államtitkár Asszonnyal – ezzel kapcsolatban már
levelet is írtak neki, - ha lehet, szeretnék a tanuszoda kérdését a stranddal
összevonni. Ennek lehetőségét megvizsgálják. Reméli, hogy a jövő év tavaszára ez
megtörténik és a kettőt össze lehet hozni. Tájékoztatásul ennyit szeretett volna
mondani a strandberuházással kapcsolatban.
Másik jelentős dolog a városban a kórház beruházás folyamatban lévő I. üteme, a II.
ütem pedig novemberben tud elkezdődni. A kórház beruházásának befejezését jövő
év május-június hónapra tervezik.
Tájékoztatja a megjelenteket és a televízió nézőit, hogy a Tapolca Kft szervezésében a
következő rendezvények megtartására kerül sor. Szeptember 27-én Itthon vagy!
Magyarország szeretlek! című programban 850.000 Ft-ot nyert a város, a programok
a Városi Moziban és a Köztársaság téren kerülnek megtartásra. Október 2-án 18.00
órai kezdettel Tihanyiné Bálint Zsuzsanna Életmű kiállítása Hangodi László által
kerül megnyitásra. Október 4-én 11.00 órai kezdettel Pisztrángsütő verseny lesz a
Plébánia udvarán, és október 3-4-5-én Pisztráng Fesztivál a Tó-parton. Október 6-án
14.00 órai kezdettel a Katonai Emlékparkban Aradi Vértanúk Emlékünnepségére
kerül sor, október 7-én 19.00 órakor pedig Bödőcs Tibor Dumaszínház című
műsorára. Október 23-án 10.00 órai kezdettel az 1956-os forradalom és
szabadságharc, valamint a köztársaság kikiáltásának alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezés lesz a Katonai Emlékparkban. Október 30-án 18.00 órakor „Bakák,
huszárok, tüzérek és haditengerészek”, „Tapolcai katonák az I. Világháborúban”
címmel Hangodi László történész vetített képes előadására kerül sor a TÁMK-ban. A
Tamási Áron Művelődési Központban az első színházbérletes előadás 2014. október
13-án 19.00 órakor a Körúti Színház Katyi című zenés vígjátéka lesz. A Filharmónia
bérlettel 2014. október 15-én Concerto Armonico című előadást lehet megtekinteni. A
rendezvényekhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kíván.
Köszöni képviselő társai elmúlt négy évben végzett munkáját. Ebből az alkalomból
nemcsak szóban szeretné kifejezni köszönetét, hanem majd ajándékot is szeretne
átadni képviselő-társainak. A város lakosságának, civil szervezeteinek, mindenkinek
szeretné megköszönni az együttműködést az elmúlt négy év munkájával
kapcsolatban. Úgy tudja, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja indul az
önkormányzati választáson, mindenkinek sok sikert kíván! Jómaga elégedett volt
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ezzel a képviselő-testülettel, egy hasonló testülettel is elégedett lenne. Nyilván
vannak, akik ezzel nem így vannak. Köszöni mindenkinek a munkáját, reméli, hogy amint a korábbi időszakban is – a kampányidőszak zavartalanul zajlik majd le a
városban. Mindenki végezze munkáját esküjéhez híven! Úgy gondolja, hogy
mindenki megtette az elmúlt négy évben, amit képviselői esküjekor megfogadott.
Reméli, hogy az elkövetkezendő időszakban is így lesz, és Tapolca épülését és
szépülését szolgálja valamennyi újonnan megválasztott képviselő is. A város
fejlődése még magasabban felívelő pályára kerülhet. Most pedig tárgyi ajándékot
szeretne átadni mindenkinek az elmúlt négy év emlékére.
Császár László polgármester ajándéktárgyat és egy palack Tapolca Város Borát ad át
képviselő-társainak és Ughy Jenőné jegyzőnek.
Ughy Jenőné jegyző: Nagyon gyorsan eltelt ez a három és fél év, amit a képviselőtestülettel töltött. Köszöni szépen a munkájukat, köszöni mindenkinek a türelmét és
megértését is, legfőképpen Polgármester Úrnak. További életükben, munkájukban és
az elkövetkezendő időszakban – a választásra gondol természetesen - sok sikert
kíván minden képviselőnek a hivatal munkatársai nevében is. Polgármester Úrnak is
szeretné átadni az ajándékot.
Ughy Jenőné jegyző ajándéktárgyat és egy palack Tapolca Város Borát ad át Császár László
polgármesternek.
Császár László polgármester: Szeretné megköszönni a Városi Televízió, a hivatal
munkatársainak együttműködését, és arra kér mindenkit, hogy 2014. október 12-én a
választáson minél nagyobb számban vegyenek részt, döntsenek a következő
önkormányzat sorsáról!
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 11.35 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző
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