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

Ügyiratszám: 1/50-51/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 16-án 
(péntek) 08.00 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
Sólyom Károly alpolgármester
Marton József alpolgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Vörös Béla
Závori László    képviselők 

Dr. Imre László jegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és 
Gazdálkodási Irodavezető, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető, Ughy 
Jenőné  Okmányiroda vezetője, Tóth Mária oktatási referens, Dr. 
Rozgonyi Viktória Hatósági Csoportvezető, Hársfalvi József – 
Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető, Papp Zoltán Tamás 
főépítész,  Kertész Márton informatikus, Vasáros Nikoletta 
jegyzőkönyvvezető,  

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Lájerné Tóth Éva – Széchenyi
István Szakképző Iskola igazgatója, Szollár Gyula – Széchenyi 
István Szakképző Iskola igazgató-helyettese, Sebők János – 
nyugállományú vezérőrnagy, Bajner Imre Tapolcai Általános 
Iskola igazgatója, Frang Lászlóné Tapolcai Óvoda vezetője, 
Nacsa Ferenc Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
elnöke, Orbán Tibor Tapolca Város Épített és Természeti
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Környezetéért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Kárpáti
Imre – Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Dr.
Fehér Károlyné - Magyar Páneurópai Unió Tapolcai
Szervezetének Elnöke, Tapolcai Városi Televízió munkatársai

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a 
városi televízió nézőit. Napirend előtt néhány bejelentést szeretne tenni. Az elmúlt 
napokban elhunyt Cseh Ferenc. Amilyen csendes, szerény ember volt, olyan
csendesen távozott földi létéből életének 80. esztendejében. Cseh Feri bácsi a MÁV-
TIAC-nál volt sportág szakosztályvezető, melyet társadalmi munkában végzett. 
Fiatalokkal foglalkozott, több mint száz fiatal tartozott a keze alá. 1960-1989-ig
foglalkozott a serdülő és ifjúsági labdarúgókkal. A pályán gyakran lehetett látni Feri 
bácsit a kerékpárján. Arra kér mindenkit, hogy egy perces néma felállással
adózzanak az emléke előtt.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egy perces néma felállással adózik Cseh 
Ferenc emléke előtt. 

Császár László polgármester: Köszönti Sebők János nyugalmazott vezérőrnagyot, a 
Tapolcai Helyőrség V. Önálló Harckocsi Rakétadandár volt parancsnokát. Sebők 
János Úr a közelmúltban, múltkori testületi ülésen már bejelentette, hogy a Magyar
Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje kitüntetésben részesült. Akkor személyesen
nem tudott itt lenni a gratuláción, most személyesen eljött a Képviselő-testületi 
ülésre, hogy a televízió nyilvánossága előtt szívből gratuláljon neki a város vezetése 
nevében. Jó egészséget kíván a nyugdíjas éveihez.

Sebők János nyugállományú vezérőrnagy az emléklapot Császár László polgármester Úrtól 
átveszi.

Sebők János nyugállományú vezérőrnagy: Köszöni a méltató szavakat, és köszöni,
hogy szakítottak időt arra, hogy őt köszöntsék a végzett munkájáért. Ez a kitüntetés 
számára azért örömteli – büszke is rá -, mert húsz év után elismerték azt a munkát,
amit végzett 1985-89 között. Büszke arra is, hogy egyedül ő az a képviselő, aki az 
állampárt utolsó parlamentjének tagja volt, és állami elismerést kapott, mint ahogy
az okirat fogalmaz: „Sebők János nyugalmazott vezérőrnagyot, volt országgyűlési 
képviselőt a független Magyarországért végzett munkássága elismeréseként a 
köztársasági elnök ebben a kitüntetésben részesíti”. Ez azt is bizonyítja neki, hogy azt
amit tett – akár felszólalásokban, alkotmánymódosításokban, törvény, határozati
javaslatban – az helyes és szükségszerű volt. Ma már a húszéves történelem 
bizonyítja. Egy dolgot szeretne elmondani, amit még soha nem mondott el senkinek.
Örül annak, hogy az átmenet békés körülmények között ment végbe. Ez nem volt
olyan buktatómentes. Számukra kezdődött azzal, amikor 1989. márciusában 
kijelentette, hogy ennek a parlamentnek történelmi tettet kell végezni, mert a
betonizálást el kell végezni. Ez magasabb körökben óriási felháborodást keltett.
Áprilisban megismételtette a hadsereg parancsnokai előtt. Elmondta, hogy az ország 
menete már azt bizonyítja, hogy Magyarország rátért a polgári demokratikus
köztársaság útjára, és ez visszafordíthatatlan. Azonban április végén, május elején
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tudomására jutott, hogy a hadsereg magasabb parancsnokságát összehívták kétszer,
melynek ő is tagja volt, csak nem kapott meghívást. Akkor ő már rosszat sejtett. Az 
következett be, amit Pozsgai Úr két vagy három héttel ezelőtt elmondott az egyik 
televízióban vele készült riportban, hogy katonai tanácsot alakítottak. Ő ezt nem 
tudta. Sejtett valamit, és ezért felhívta a szárazföldi haderők parancsnokát telefonon, 
és emlékeztette arra, ami május elején történt. Arra kérte őket, hogy ha katonai 
intézkedésekre kerül sor, azt úgy nézzék meg, úgy vizsgálják meg és úgy hajtsák
végre, hogy az semmiféleképpen nem lehet a demokratikus átalakítás útjában. Ez
neki még nem volt elég, mert azonnal beadta az alkotmánymódosítást, hogy a
hadsereg alkalmazása jogilag rendeződjön. Hogy ez mennyire szükséges és fontos 
volt, az bizonyítja, hogy kb. a beadás után másfél héttel Tirónyi Géza – tőle meg lehet 
kérdezni, mert még él – felkereste őt a parlamentben, és a következőt mondta: 
„Tábornok Úr! Köszöni az Igazságügyi Minisztérium nevében a beadott Alkotmány
módosítását, mert nekik mégiscsak furcsa lett volna, hogy ők figyelmeztessenek egy 
társminisztériumot, hogy a hadsereg alkalmazása nincs jogilag rendezve. Ez azt
bizonyítja, hogy az október 23-án kihirdetett Alkotmányban is ugyanúgy szerepel,
ahogy ő ezt leadta, ugyanis történelmi tapasztalatokkal igazolta és mondta, hogy a 
hadsereg alkalmazásával kvantumosságot is lehet végezni. Úgy került be, ahogy ő 
beadta, hogy a hadsereg alkalmazása csak minősített többséggel, országgyűlési 
hozzájárulással lehet. A minősített többség azt jelentette, hogy a megválasztott 
országgyűlési képviselők 2/3-a, azaz 256 képviselőnek az igen szavazatára volt 
szükség. Az elmúlt 20 év bizonyítja, hogy ember vagy párt legyen a talpán, aki 252
szavazatot össze tudnak tenni. Ez az a bizonyos dolog, amiről még soha senkinek 
nem beszélt. Köszöni még egyszer a megtiszteltetést, hogy fogadták, és elismerték a
munkáját.

Császár László polgármester: Még egy hasonló jellegű kitüntetés ért egy tapolcai 
polgárt, Nacsa Ferenc Urat, aki a Honvéd Bajtársi Egyesület vezetője. 
Harmadosztályú magyar hadi sírgondozásért kitüntető címet adományoztak részére, 
és ebből az alkalomból szeretne neki jó erőt és egészséget kívánni, és természetesen jó 
kutatómunkát és segítséget ebben a tevékenységben.

Nacsa Ferenc a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke a kitüntetést Császár
László polgármester Úrtól átveszi.

Császár László polgármester: A közelmúltban néhány pályázaton indult a város,
nagyon szép eredményeket értek el. A Tiszta Virágos Magyarországért versenyben,
Sopronban volt a díjátadás, és a Magyar Turizmus Zrt. 2009. évi Virágos
Magyarországért díjával jutalmazta meg a várost, amiért kaptak gyönyörű plakettet 
díszoklevéllel, és ebben az oklevélben egy külföldi kiállításon való részvétel van, és
az Itthon Otthon van című turisztikai mellékletben többször megjelenhetnek ennek 
alkalmából. A másik hasonló jellegű pályázat a Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 
meghirdetett 2009. évi versenyben nyújtott eredményes munkájuk elismeréseként
Tapolca Városa a város kategóriában első helyezést ért el. Ehhez 120.000.- forint 
díjazást nyertek. A Vasutas Települések Szövetsége által kiírt versenyben, ami
szintén most került elbírálásra, 60.000.- forintot nyertek el a virágos
vasútállomásukért. Nagyon szépen köszöni valamennyi munkatársának, illetve
azoknak a vállalkozásoknak a tevékenységét, akik ebben részt vettek, és
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természetesen Tapolca városának is a hozzáállását, hiszen itt nemcsak az
önkormányzat által ápolt területeket díjazzák, hanem a magánterületeken lévő 
területek is hozzájárultak a városkép díjazásához. Megállapítja, hogy a Képviselő-
testület 16 fővel határozatképes. Napirend előtti pontként a polgármester, az 
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. 
Képviselő társait kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
kiegészíteni valója?

Buzás Gyula képviselő: Polgármester Úr 2009. szeptember 22-i tárgyalásairól
szeretne tájékoztatást kérni.

Császár László polgármester: A Regionális Fejlesztési Holding Zrt. igazgatója azért
kereste meg őket, mert van Tapolcán egy ingatlan, ami a tulajdonukban van. Ez a 
volt ASPA Szálló a Kossuth Lajos utcában. Felajánlották részükre megvételre. Ezt
személyesen meg is tekintette másnap. Igazgató Asszony azt a segítséget kérte, hogy
ha Tapolcán olyan befektetőt találnak, akit érdekelne ez az ingatlan – megjegyzi, 
hogy az ingatlan ára eléggé jutányos -, meg lehetne vásárolni. A korábbiakban és a
továbbiakban is lesz kapcsolatuk a Cselle-ház révén. A cég hasonló jellegű 
üzletekben is tudna partner lenni. Van pénz a Holdingnál, és bizonyos
konstrukciókban tudnának együttműködni. A látogatás fő célja az ingatlan felajánlás 
volt. A Dalkia Energia Zrt-vel folytatott tárgyalással kapcsolatban elmondja, hogy az
önkormányzatnak 3-4 intézményük van a Dalkia kezelésében. Egyrészt ezért voltak
bent. Tudni kell, hogy ez a szerződést fél évvel korábban fel kell mondani a lejárat 
előtt. Ezt egyébként már meg is tették. A szerződést 2010. június 30-i dátummal 
felmondták. Amennyiben ezt nem tették volna meg, úgy automatikusan 10 évre
meghosszabbodik. A cég szintén együttműködésüket ajánlották fel, de nem olyan 
konstrukcióban, ahogy ezek voltak, hanem egy teljesen új felállásba. Ha odaérnek,
akkor ők ezt meg fogják versenyeztetni, pályáztatás lesz, és a Városgazdálkodási Kft. 
új ügyvezető igazgatójával már megbeszélték, hogy Tapolca város teljes 
intézményrendszerére készül egy felmérés a fűtési rendszerről, illetve ezeknek a 
megoldásairól, hogy milyen lehetséges fejlesztési megoldások vannak, és ennek
függvényében tudnak dönteni jövő tavasszal, hogy ők fognak-e tovább üzemeltetni, 
vagy bevonnak ebbe esetleg külső segítséget.  

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy szeptember 15-én volt találkozó a kórház
működtetőjével. Milyen információk jutottak Polgármester Úr birtokába?  

Császár László polgármester: A mostani döntések előtti időszak volt. Az 
önkormányzat kérte a tájékoztatást a kórház részéről, hogy hogyan állnak. A helyzet 
nem a legjobb a tapolcai kórházban sem, úgy, ahogy a többinél. Nekik is vannak
fizetési gondjai. Rákérdezett egyértelműen igazgatóra illetve Kern József Úrra, hogy 
mik a szándékaik, egyáltalán szóba kerülhet-e a kórház működtetésének a dolga. Ők 
egyértelműen kijelentették, hogy továbbra is működtetni szeretnék, nyilván ők is 
keresik a megoldásokat, hogy milyen pénzügyi forrásokat tudnának bevonni, hogy
túléljék ezt a helyzetet, mert ők is azt látják, hogy ezt a válságos időszakot túl kell 
élni az ország összes egészségügyi intézményében. Elmondták, hogy orvoshiánnyal
küzdenek, mint az összes többi egészségügyi intézmény, illetve felvetődött néhány 
alternatív, hogy milyen irányban tudnának esetleg szövetséget vagy kapcsolatot
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keresni más kórházakkal, hogy egymást kölcsönösen kisegítve, az orvosokkal és a
kiszolgáló személyzettel kapcsolatban, hogy az ellátás színvonalát javítani tudják,
illetve jobb orvosi színvonalú ellátását tudjanak biztosítani Tapolcán is. Napi
problémáik vannak, de aki jár a kórházban, az látja is. Működik a rendszer, de 
előfordul, hogy pl. ügyeletre nem tudnak kiállítani annyi létszámú szakszemélyt, 
orvost, tehát délutánra előfordulhat, hogy kevesebb orvos van, mint amennyinek 
lenni kellene. Ez országos probléma.

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

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

190/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

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

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

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

191/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi
költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Beszámoló Tapolca Város
Önkormányzatának fenntartásában lévő 
intézmények nyári karbantartási, felújítási
és beruházási feladatainak elvégzéséről 

Előterjesztő: Császár László polgármester 
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4) Közbeszerzési eljárás megindítása ingatlan
beszerzés tárgyában

Előterjesztő: Császár László polgármester 

5) Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester 

6) Intézményvezetői megbízás visszavonása 
és pályázat kiírása (Széchenyi István
Szakképző Iskola) 

Előterjesztő: Császár László polgármester 

7) Beszámoló: a Tapolcai Óvoda
óvodavezetőjének, a Tapolcai Általános 
Iskola igazgatójának az átszervezés
(intézmény összevonás), a Széchenyi
István Szakképző Iskola igazgatójának a 
Veszprém Megyei Önkormányzattól való
visszavételétől eltelt egy nevelési- tanév 
tapasztalatairól

Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) Tapolca Város Önkormányzatának 2010.
évi belső ellenőrzési munkaterve    

Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50.
évfordulójára márványtábla elhelyezése a
Kegyeleti parkban lévő 1956-os 
emlékművön  

Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Szoborelhelyezés Tapolca Alsó Malom-tó
parkjában

Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) „A tapolcai belváros értékmegőrző 
rehabilitációja” című pályázat 2. fordulós 
dokumentációjának benyújtása, Belvárosi
Akcióterületi Terv elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
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Császár László polgármester: Bejelenti, hogy a nyilvános Képviselő-testületi ülés 
után egy rendkívüli zárt Képviselő-testületi ülést is tartanának a zárt napirendi 
pontok után, ahová a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is össze lett hívva.

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ebben a szeptember 01-31. között bekövetkezett
változásokat próbálták meg levezetni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.  

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság  egyhangúlag támogatja az előterjesztést.   

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra bocsátja
a javaslatokat.

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

18/2009. (X.19.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    R E N D E L E T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2/2009. (II.16.) Kt. rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja,
és 18/2009. (X.19.) Kt. rendeletei közé iktatja.
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2) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelv alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ezt már tavasszal tárgyaltak már néhány ilyen
rendelet-módosítást. Az ütemterv szerint a mostaniak maradtak vissza. Ezek alapján
megállapítható volt, hogy nem ellentétesek az irányelvek, és ezek kerültek most
megtárgyalásra. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Bakos György képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 15 fővel folytatja tovább 
munkáját.

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Dr. Imre László jegyző: Azokhoz a rendeletekhez, amelyek módosításra, illetve
hatályon kívül helyezésre kerülnek, szeretne pár szót mondani. Korábban a
közigazgatási eljárásról szóló törvény hatályba lépését követően az elektronikus 
ügyintézésre vonatkozó szabályokra való tekintettel volt egy olyan lehetősége 
minden önkormányzatnak, hogy a saját hivatalában az elektronikus ügyintézés
kereteit meghatározza. Mivel Tapolca Város Önkormányzata többszöri pályázati
próbálkozás után sem tudott megfelelő pályázati pénzhez jutni, hogy az elektronikus 
ügyintézés feltételrendszerét megvalósítsa, ezért egy olyan rendeletet fogadott el,
hogy korlátozta az elektronikus ügyintézést Tapolca Város Polgármesteri
Hivatalában. Ez év október 01-től a jogszabály úgy változott, hogy csak azokban az 
ügyekben lehet mellőzni az elektronikus ügyintézést, melyben az önkormányzat 
saját hatáskörben saját helyi rendelete alapján járna el. Ez olyan csekély, ha az egész
hivatal működését nézik, olyan kevés ügyre vonatkozik, hogy javasolják a helyi 
rendeletnek a hatályon kívül helyezését. Meg kell jegyezni, hogy nem kis feladat áll a
hivatal elé, hogy az időközben természetesen az önkormányzat saját fejlesztései által 
helyzetbe juttatott Polgármesteri Hivatal most ezeknek a kihívásoknak meg tudjon
felelni. Nagy segítség számára az az ÁROP pályázat, amely most fejeződik be, 
amelyek során olyan szervezési ismeretekre tettek szert, illetve olyan szoftvereket
tudtak beszerezni, amely a hivatalon belüli ügyfélirányítást, illetve esetleg telefonon,
interneten való bejelentkezést teszik lehetővé majd a polgárok számára, hogy ezeket 
a kéréseket tudják fogadni. Ezért ennek a helyi rendeletnek a hatályon kívül
helyezését javasolják. A másik ilyen rendeletük, amelyet az irányelvhez hozzá kell
igazítani, a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet. A rendelet 6. § (1) 
bekezdése a lakáshoz való jutás feltételeként előírja, hogy öt év Tapolcán való 
lakóhellyel, illetve öt éves munkaviszonnyal kell rendelkeznie az igénylőnek ahhoz, 
hogy lakáshoz juthasson Tapolca városában. Az irányelv azonban az
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esélyegyenlőség megteremtése érdekében csak kivételes esetben engedi meg, hogy 
ilyen korlátozásokat helyi rendeletükben szabályozzanak, így módosítani kell a helyi
rendelet. Egy elírás szerepel a rendelet-tervezetben, ugyanis a 7. § (1) bekezdés a-b
pontját említi a helyi rendelet, ez ugye a kivétel. Kéri úgy elfogadni a módosítást,
hogy c-m pontjai között. Itt arról van szó, hogy az irányelv csak a szociális alapon
kiutalt lakások esetében engedi meg, hogy helyi korlátokat állítson fel, tehát olyan
szabályokat, amelyek nem vonatkoznak mindenkire, azaz ötéves helyben
tartózkodás és munkaviszonnyal való rendelkezést a szociális alapon kiadott
bérlakások és a „Fecsekeházak”, hiszen azok is ilyen alapon működnek városukban, 
illetve a szakember ellátás esetében lehet a jövőben alkalmazni ezt a szabályt. Az 
iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos támogatásáról szóló
helyi rendeletükkel kapcsolatban elmondja, hogy korábban a helyi rendelethez
igazodva azt a korlátot állították fel, hogy a tíz lakóegység alatti ingatlanok vagy
házak esetében nem lehet eredményesen pályázni, tehát kizárták a helyi rendeletük
hatálya alól. Közben változott a központi jogszabály is, nyilván ők is az uniós 
irányelvhez igazították a központi kormányrendeletet. A helyi rendeletükből ezt a 
szabályt ki kell venni. Megjegyzi, hogy nem jellemző, hogy tíz lakásegység alatt ilyen 
technológiával épült volna ház, nem tud arról, hogy Tapolcán ilyen lenne. Ezen
kiegészítésekkel kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést támogassa.  

Bakos György képviselő az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 16 fővel folytatja 
tovább munkáját.

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

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

192/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felülvizsgálta az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes
feltételeiről szóló 56/2004. (XII.20.) Kt. rendeletét 
és megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetőek a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

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

193/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felülvizsgálta a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos
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hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a
köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendeletét és 
megállapította, hogy annak rendelkezései
összeegyeztethetőek a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

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

194/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felülvizsgálta a Helyi
Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 36/2005. 
(XI.29.) Kt. rendeletét és megállapította, hogy
annak rendelkezései összeegyeztethetőek a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelvvel.

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

195/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felülvizsgálta  távhőszolgáltatásról és a 
távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 
14/2006. (VI.16.) Kt. rendeletét és megállapította,
hogy annak rendelkezései összeegyeztethetőek a 
belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvvel.

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

196/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felülvizsgálta a temetőkről és a 
temetkezésről szóló 16/2006. (VI.16.) Kt. 
rendeletét és megállapította, hogy annak
rendelkezései összeegyeztethetőek a belső piaci 
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel.

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

19/2009. (X.19.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    R E N D E L E T 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az elektronikusan végezhető 
közigazgatási hatósági eljárási cselekményről 
szóló 30/2005. (X.28.) Kt. rendeletet hatályon
kívül helyezi.

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

20/2009. (X.19.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    R E N D E L E T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a lakások és a helyiségek bérletéről szóló 
7/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítására
irányuló rendelet-tervezetet elfogadja, és
20/2009. (X.19.) Kt. rendeletei közé iktatja.

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

21/2009. (X.19.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    R E N D E L E T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az iparosított technológiával épült
lakóépületek energiatakarékos felújításának
támogatásáról szóló 17/2005. (V.26.) Kt. rendelet
módosítására irányuló rendelet-tervezetet
elfogadja, és 21/2009. (X.19.) Kt. rendeletei közé
iktatja.

3) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 
intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak
elvégzéséről 
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: A költségvetési rendeletükben felújítás címen, illetve
beruházás címen költöttek el még februárban összegeket. Felújítás címen szerepelt 10
millió forint, a beruházások között pedig 180 millió forint, de ebből nem mindent 
használtak fel, erről szól a mostani beszámoló. A nyári karbantartási munkákra teljes 
egészében betervezett felújítások, karbantartások, beruházások megvalósításra
kerültek. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag javasolja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.  
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra bocsátja
a javaslatot.

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

197/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a fenntartásában lévő intézmények nyári 
karbantartási, felújítási és beruházási
feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót 
elfogadja.

4) Közbeszerzési eljárás megindítása ingatlan beszerzés tárgyában
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Korábbi testületi ülésen már elmondta, hogy szeretne
a Képviselő-testülettől felhatalmazást kérni bizonyos lakásgondok megoldására. 
Mivel a jelenlegi gazdasági helyzet és az ingatlanpiaci helyzet eléggé kedvező, hiszen 
az ingatlanárak viszonylag alacsonyan vannak, ehhez kéri a Képviselő-testület 
felhatalmazását, hogy Tapolcán, illetve Tapolca környékén szakemberellátás illetve
egyéb szociális gondok megoldására 40 millió forintot különítsenek el, és ebből 
próbáljanak meg minél több lakásproblémát megoldani. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság  egyhangúlag támogatja az előterjesztést.   

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy mit jelent az, hogy nem kifejezetten városi
életmód jegyét viselő? Ezek a lakások a bérlakás-állományukat fogják növelni, ez 
igaz azokra a lakásokra is, amelyeket nem Tapolca területén vásárolnak? Kb. hány
darab, és milyen jellegű ingatlanokat szeretnének ebből a pénzből vásárolni. A 
bérlakás állományuk jelen pillanatban milyen állapotban van, hány olyan lakás van
jelen pillanatban, ami használaton kívül van, tehát nincs bérlő?  
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Császár László polgármester: Mindegyik lakás a bérlakás-állomány részét fogja
képezni. A bérlakás alapjukon 8 millió forint körüli összeg van, ez az összeg abból
kerülne felhasználásra, az a feletti rész kerülne a fejlesztési tartalékból felhasználásra,
mindegyik a bérlakás-állományt gyarapítaná. Most is van Tapolcán kívüli
önkormányzati bérlakásuk. Tudni kell, hogy Tapolcán körülnéztek, illetve ajánlottak
is fel nekik lakást, elég sok megkeresés érkezik az önkormányzathoz, hogy
vásároljanak meg lakásokat bizonyos területeken. Körülnéztek, Tapolcán 6-8 millió
forintért lehet már lakást kapni. Családi házat 8 millió forinttól, de azok olyan
állapotban vannak, hogy felújításra szorulnak. Tapolca 30 km-es körzetében néztek
házat. Volt olyan, ahol egy régi parasztház, ami lakható, fürdőszobával felszerelt, 
tehát minden közmű ott van, kivéve a csatornát, 1,5-3 millió forintig bezárólag lehet 
ugyanezt a kategóriát, ami családi ház. Egy olyan lakótömbben, ahol többen laknak
együtt, ott a szociális problémák halmozottan jelentkeznek. Ha ugyanez kicsit
elszigeteltebb helyen van, akkor kevésbé jelentkezik halmozottan. Vannak Tapolcán
olyan helyek, amit szeretnének kiüríteni, mint ahogy van a városközpontban elég sok
kiürített lakás. Pontosan azért nem szeretnének odaköltöztetni senkit, mert ott
tervben vannak felújítások, fejlesztések, és egyenlőre ezek bizonyos okok miatt – 
tulajdonviszonyok rendezetlensége, illetve a különböző peres dolgok – nem tudnak 
hasznosítani. Ezen kívül is van egy-két olyan ingatlan a városban, amit visszaadtak,
de olyan horribilis beruházási összeg kellene a felújításához, hogy nem biztos, hogy
megéri. Ezért néhány ingatlan szerepel az értékesítendő ingatlanok között. Nagy 
valószínűséggel át kellene gondolni azokat is, amiket már többször próbáltak, hogy 
olyan lakót keressenek oda, aki a felújítást felvállalja, csak általában az a kör, aki
szociálisan rászorult, az nem tudja felvállalni. Ilyen célra gondolták komplexen.
Szakemberek részére lakásra folyamatosan vannak igények, akár az egészségügy
részéről is. A múltkor is megkeresték őket, akkor is meg tudták oldani a problémát. 
A rendőrség részéről van folyamatosan igény, de a pedagógusaik részéről is vannak 
ilyen megkeresések. A Batsányi János Iskolában van egy nyelvtanár, aki anyanyelvi
nyelvtanár, folyamatosan van itt városukban, akinek biztosítják a lakásgondját.
Elsősorban a szociális lakásokról van szó. Vannak gócpontok, amiket szeretnének 
megoldani a városban. Jelen pillanatban üres lakásuk, ami azonnal beköltözhető 
lenne, nincsen. Folyamatosan jönnek hozzá fogadóórára. A múltkori fogadóóráján is
a 25 főnek a 70%-a lakásproblémával kereste fel. Megjelent az a probléma a 
fogadóórákon – nemcsak nála –, hogy egyre több család kerül olyan nehéz helyzetbe,
hogy a hiteleit nem tudja fizetni, és felajánlja megvételre a házát, hiszen hallják a
televízióban, hogy az önkormányzatnak elővásárlási jog van az ilyen lakások 
megvásárlásánál. Ebben forráshiány miatt nem nagyon tudnak részt venni. A 30-40
ezer forintos törlesztő-részletek 80-100 ezer forintra emelkedtek. Sajnos ezt már nem 
mindenki tudja felvállalni, főleg akkor, ha közben a munkahelyét is elvesztette. Ebbe 
sajnos nem tudott segíteni.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal 
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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198/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy Tapolca város területén
közszolgálatában dolgozó szakemberek, valamint
szociálisan rászoruló polgártársaink lakhatásának
feltételei javítása végett kedvező ár-érték arányú 
ingatlanok tulajdonjogának megszerzésére
irányuló közbeszerzési eljárást folytasson le. Az
eljárást követően megkötött szerződésekről a 
Képviselő-testületet tájékoztassa. Az ingatlanok 
vételárát a 2009. évi költségvetéséről és 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2009. (II.16.) Kt. rendeletének 24. cím
Tartalékok előirányzatából, ezen belül részben a 
fejlesztési tartalékok, részben a bérlakás számlák
terhére biztosítja 40.000.0000.,- Ft értékben.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

5) Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Az uniós csatlakozással egyidőben fogadták el a 
közbeszerzési szabályzatukat. Ez az elmúlt öt évben 34 alkalommal került
módosításra. Április 1-től nagy változás következett be, ami azért alapjaiban újból 
átszabályozta a közbeszerzési eljárás rendjét, ezt természetesen az ő szabályzatukon 
is végig kellett vezetni. Rendelkeznek hivatalos közbeszerzési tanácsadóval, vele
megkonzultálva próbálták megalkotni a mostani, jelenlegi szabályzatukat, amit
remélnek, hogy egy kicsit hosszabb időt is meg tud élni. Felkéri a bizottságok 
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Dr. Imre László jegyzőt kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?  

Dr. Imre László jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

199/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az előterjesztett közbeszerzési 
szabályzat tervezetet elfogadja, és szabályzatai
közé iktatja.

6) Intézményvezetői megbízás visszavonása és pályázat kiírása (Széchenyi 
István Szakképző Iskola) 
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Köszönti körükben Lájerné Tóth Évát. Igazgató
Asszony még a nyár végén kereste meg őt személyesen és levélben is, hogy idén 
szeretne nyugállományba vonulni. Megvizsgálták a kérelmét. Ahogy az
előterjesztésben is szerepel, a Képviselő-testületnek a vezetői megbízás 
visszavonására van kompetenciája. Ők természetesen akceptálták a kérését, amit el is 
fogadnak. Az eddigi munkásságának az elismeréséért javasolja, hogy kéthavi
jutalmat állapítsanak meg még a leköszönése előtt, illetve a címzetes igazgatói cím 
adományozására tesz javaslatot a Képviselő-testület felé. Mivel intézmény vezető 
nélkül nem maradhat, ezért a pályázat kiírásáról is gondoskodni kell. Ebben az
átmeneti időszakban javasolja Szollár Gyula igazgató-helyettest ezekkel a 
feladatokkal megbízni. Ha ők nem tennék meg, akkor a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint is ő lenne a helyettes. Egy intézmény vezetése akkor tud stabilan 
működni, ha az intézmény vezetője – jelen esetben Szollár Gyula – a Képviselő-
testület döntését is maga mögött tudja, hiszen akkor számíthat arra, hogy a
Képviselő-testület is mögé tud állni. Javasolja Szollár Gyula személyét konkrétan 
megnevezni a határozatok között. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

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

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság  mind az öt határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.
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Császár László polgármester: Lájerné Tóth Évát kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Lájerné Tóth Éva – Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója: Szeretné
megköszönni az eddig eltöltött időt. Olyan kollégát javasolt a Képviselő-testületnek 
megbízni, akivel együtt dolgozott 14 évig, mint igazgató. Személye garancia arra,
hogy a munkát, amit ők elkezdtek, úgy fogja tudni folyatni mind a pályázatokban, 
mind az iskola továbbvitelében, hogy az a városnak is és a tanulóifjúságnak is
egyaránt megfeleljen. Köszöni a Képviselő-testület bizalmát, köszöni Polgármester 
Úrnak a lehetőséget, és tisztelettel fogadja a jutalmat is és a címzetes igazgatói 
kinevezést is. Annyit tud ígérni, hogy ha olyan dolog van, akkor természetesen, ha
szükség van rá, akkor segít. Úgy gondolja, hogy a kolléga eléggé talpraesett, és meg
fogja tudni oldani a problémákat. Köszöni szépen az együttmunkálkodást.

Császár László polgármester: Szollár Gyula igazgató-helyettest kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Szollár Gyula – Széchenyi István Szakképző Iskola igazgató-helyettese: Köszöni
az előlegezett bizalmat. Amennyiben ez a bizalom realizálódik, a megbízást 
megkapja, igyekszik a munkáját bizonyítani, hogy erre érdemes volt. Amennyiben
van kérdés, nagyon szívesen válaszol.

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Horváthné Németh Edit képviselő: Bizottsági ülésen megtette, de szeretné a
Képviselő-testületi ülésen is szeretné megköszönni a sok éves áldozatos munkáját 
igazgató asszonynak, a megbízott igazgatónak jó munkát kíván. Reméli, hogy
legalább olyan jó lesz az együttműködés, mint igazgató asszonnyal volt.  

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

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

200/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Széchenyi István Szakképző Iskola 
intézményvezetői megbízatását Lájerné Tóth Éva 
igazgató (Tapolca, Úttörő u. 11. szám alatti lakos) 
saját kérésére, 2009. november 30-tól visszavonja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét az igazgatói megbízás
visszavonásának további intézkedésére.
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Határidő: 2009. november 30
Felelős: polgármester

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

201/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete köszönetét fejezi ki Lájerné Tóth Éva 14
éven áttartó lelkiismeretes, pontos segítőkész 
igazgatói munkájáért. További életéhez sok
sikert, jó egészséget kíván.

Mindezen munkájának elismeréseként 2 havi
jutalmat állapít meg, amely bruttó: 713.200,- Ft.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: polgármester

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

202/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többszörösen módosított 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet 5. § (19) bekezdése
értelmében Lájerné Tóth Évának 14 éven áttartó
kiemelkedő intézményvezetői munkája 
elismeréseként címzetes igazgatói címet
adományoz.

Határidő: 2009. november 30.
Felelős: polgármester

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

203/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
többszörösen módosított 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtása tárgyában kiadott 138/1992.
(X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése
értelmében 2009. december 1-jétől - 2010. július 
31. napjáig Szollár Gyula, 8300 Tapolca, Kazinczy
tér 17/A/6/23. szám alatti lakost – újabb
nyilvános pályázat kiírása nélkül – bízza meg a
Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatói 
munkakörének ellátásával, és részére a
közalkalmazotti besorolás szerinti bért és 280 %-
os vezetői pótlékot biztosít. 

Határidő: 2009. december 1.
Felelős: polgármester

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

204/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a fenntartásában működő intézmény 
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki:  

Széchenyi István Szakképző Iskola (8300 Tapolca, 
Móricz Zs. u. 8.)
Intézményvezetői beosztás ellátására való 
megbízás 5 éves időtartamú, 
A megbízás kezdő napja: 2010. augusztus 1. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2015. 
július 31.
Iskolai végzettség: A közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 16. §-18. § -ban meghatározott
végzettség és szakképzettség illetve a 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rend. 20. § alapján.
Feltétel: büntetlen előélet, magyar 
állampolgárság és legalább 5 év szakmai
gyakorlat
Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 280%-a 
A benyújtás határideje: az Oktatási Közlönyben
való megjelenéstől számított 30. nap 
 A jogszabályok által kötelezően előírt 
feltételek szerint a pályázatoknak

tartalmazniuk kell:
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 a pályázó szakmai önéletrajzát,

 az iskolai végzettséget igazoló okiratok
közjegyző által hitelesített másolatát, 

 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló
dokumentumot

 három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,

 az intézmény vezetésére vonatkozó
programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, 

 továbbá a pályázati felhívásban
megfogalmazott tartalmi követelményeket.

 a pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban
részt vevők megismerhetik. 

 adatvédelmi nyilatkozatot.
A benyújtás formája, helye, címzettje:
A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban,

írásban, és digitális adathordozón
Tapolca Város Polgármesteréhez kell benyújtani
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
A borítékra rá kell írni
„Igazgatói pályázat Széchenyi István Szakképző 

Iskola Tapolca”
Az elbírálás határideje: 2010. július 31.

Határidő: 2010. január 15.
Felelős:  jegyző 

7) Beszámoló: a Tapolcai Óvoda óvodavezetőjének, a Tapolcai Általános Iskola 
igazgatójának az átszervezés (intézmény összevonás), a Széchenyi István
Szakképző Iskola igazgatójának a Veszprém Megyei Önkormányzattól való 
visszavételétől eltelt egy nevelési- tanév tapasztalatairól     
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az óvodáikat is tavaly nyáron, az általános iskoláikat
2008. június 02-val vonták össze, a Széchenyi István Szakképző Iskola pedig 2008. 
június 01-től került vissza megyei fenntartásból városi fenntartásba. Ez az 
előterjesztés az elmúlt egy év tapasztalatait foglalja össze. A beszámolóból 
megállapítható, hogy a döntések megalapozottak voltak, hiszen a jelenlegi
költségvetési ismereteik is alátámasztják azt, hogy egyre kevesebb pénzből kell 
megoldani a problémát, ami nem biztos, hogy jó irányba halad, de egyenlőre az 
önkormányzatnál ez a fiskális szemlélet dominál, hiszen nekik ebből a pénzből kell 
megoldani az intézményeik fenntartását. Az előterjesztést Raposka Község 
Önkormányzata megtárgyalta – akivel társulásban vannak -, és elfogadták ők is az 
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előterjesztésüket. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság mindhárom határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Buzás Gyula képviselő: Az óvodavezető asszonytól szeretné megkérdezni azt, hogy  
a 2009-2010-es nevelési évben a Barackvirág Tagintézményben 19 fő elutasított 
gyermek volt. Miből adódik ez az összeg? A másik két tagintézményben csak 7 és 5 
elutasítás volt.

Frang Lászlóné – a Tapolcai Óvoda vezetője: Nyilván abból adódott, hogy ebben a
körzetben több hároméves kisgyermek volt. Tapolca város felvállalta az óvodás
korúak elhelyezését. A városban megoldott. Azok a kisgyerekek, akik szülei
dolgoznak, felajánlották a Dobó téren az új megnyíló csoportban a kisgyerekek
elhelyezését. Volt olyan szülő, aki élt vele, volt olyan szülő, aki más megoldást 
keresett. Azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei dolgoznak, azoknak
mindenképpen biztosították az óvodát, aki GYES-en van otthon, jelentkezett, nem
biztos, hogy bekerült az óvodába. Nincs annyi férőhely, mint amennyi jelentkező 
volt.

Bozsoki Lajos képviselő: A Széchenyi István Szakképző Iskola beszámolójával 
kapcsolatban szeretné megjegyezni, hogy matematikából lenne mit javítani, hiszen
2,34 az egyik átlag, az emeltszintű pedig hármas. A kérdés jellegéből adódik, hogy 
műszaki embereket és kereskedőket képeznek, gondolja azért a számtant tudni 
kellene. Bízik abban, hogy az új igazgatójelölt, aki alapképzettségében műszaki 
ember, ebbe az irányba kicsit hatékonyabban tud majd a jövőben dolgozni.  

Császár László polgármester: Nem az iskola védelmében mondja, de erre szokták
azt mondani, hogy hozott anyagból dolgoznak. A matematika megtanításának
alapjait általános iskolában kellene letenni. Ebben nyilván vannak gondok,
problémák ezen a területen.

Lájterné Tóth Éva – Széchenyi István Szakképző Iskola Igazgatója: Annak is örül,
hogy az ő iskolatípusukból el mer menni matematikából emelt szinten érettségi 
tenni. Reméli, hogy a műszaki kvalitással a kollégája többet fog tudni. Elmondja, 
hogy ő matek-fizika szakos tanár, ennyit tudott az irányítása alatt tenni. A szint 
mindig kell, hogy emelkedjen, de a gyerekek előképzettsége egyre gyengébb. Azt 
kell mondani, hogy nagyon megfeszített munkát végeznek azon kollégák, akik eme
iskolatípusban dolgoznak, hiszen sajnos a középiskolai részen azok tanulnak, akik
előtte a szakmunkásképzőt végezték. Azoknak érettségi bizonyítványt kézbe adni 
komoly feladat. Örül neki, hogy ezt képviselő Úr megjegyezte, mindenképpen azon 
igyekszenek – korrepetálás, érettségire való felkészítést -, mindent elkövetnek, hogy
a tantárgyi eredmények növekedjenek.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.

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

205/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Óvoda óvodavezetője az 
intézmény összevonástól eltelt egy (2008/2009.)
nevelési évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: polgármester

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

206/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Általános Iskola igazgatója az
intézmény összevonástól eltelt egy (2008/2009.)
tanévre vonatkozó beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: polgármester

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

207/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Széchenyi István Szakképző Iskola 
igazgatója az intézmény Veszprém Megyei
Önkormányzattól való visszavételtől eltelt egy 
(2008/2009.) tanévre vonatkozó beszámolóját
elfogadja.

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: polgármester
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8) Tapolca Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési munkaterve    
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az Áht. és az Ötv. is előírja számukra, hogy minden 
évben ellenőrzési tervet fogadjanak el, amely általában két évenként kerüljön sor 
egy-egy intézmény ellenőrzésére. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék 
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.  

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság  egyhangúlag támogatja az előterjesztést.   

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

208/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2010. évi belső 
ellenőrzési munkatervét a melléklet szerint 
elfogadja.

9) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára márványtábla
elhelyezése a Kegyeleti parkban lévő 1956-os emlékművön  
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Már a múlt évben megkereste a Magyar Páneurópai
Unió Tapolcai Szervezetének elnöke, Dr. Fehér Károlyné Polgármester Urat.
Köszönti az ülésen Dr. Fehér Károlynét. Szeretnének egy emléktáblát elhelyezni a
városban az 1956-os emlékmű környékén. Amikor az előterjesztés elkészült, akkor 
még az az egyeztetés nem történt meg, ami azóta már megvolt. A múlt héten volt a
városukban a lektorátus a következő napirendi ponttal kapcsolatban is. Felkéri Papp 
Zoltán Tamás főépítészt, röviden foglalja össze, hogy mi volt az egyeztetésnek a 
javaslata ezzel kapcsolatban.
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Papp Zoltán Tamás főépítész: Az előzetes véleménykérésben részt vett, az 
előterjesztésben nem. Jelezte, hogy nem kizárt a tábla elhelyezése, az egyeztetésre 
szükség van. A lektorátussal informálisan tudtak beszélni. A lektorátus egyetértett
azzal a javaslattal, amit Dr. Fehér Károlyné tett meg. Az volt a véleménye, hogy a
tábla anyagában, csavarozásában a többi táblához nem illeszkedik, viszont az
elképzelhetőnek tartja, hogy a bazalt emlékoszlop bazalt kiskockakő palástján, ahol a 
felirat szerepel, hogy állíttatta Tapolca Város Önkormányzata, amely ehhez a
táblához illeszkedően jóval kisebb méretű 40 x 20-as méretű, szürke márvány 
anyagú, és a betűk ragasztott formában történő elhelyezését javasolja. Azt mondták a 
szakértő kollégái, hogy az a javaslat, amit megfogalmazott, az megállja a helyét. Kéri, 
hogy ebben a formában fogadják el a tábla elhelyezését.

Császár László polgármester: Mivel módosító indítvány hangozott el a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottságon, csak ott ezek a dolgok nem tudtak elhangozni.
Ehhez a kérelmező, Dr. Fehér Károlyné részéről is elfogadható. Ez nem a lektorátus 
hatáskörében tartozó ügy, de úgy gondolja, ha már egyszer itt voltak a városban, és
ők is ezzel egyet tudnak érteni, akkor egy olyan szakmai zsűri állásfoglalásának a 
birtokában tudnak az ügyről dönteni. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem
határozta meg a tábla méretét sem és a helyét sem függetlenül attól, hogy a céllal
egyetért, tehát azzal a módosítással javasolja a határozati javaslat elfogadását a
Képviselő-testületnek, hogy „az emlékmű környezetében” kerüljön elhelyezésre az 
emléktábla.

Császár László polgármester: Az emlékmű környezetében szerepel az emlékmű 
oszlopa is.

Koppányi Ferenc képviselő: Benne van, a méretet kihagyták, mert úgy gondolta a
bizottság, hogy az elkövetkező ülésre hátha letisztázódik a kérdés.  

Császár László polgármester: Javasolja, hogy ezt a módosító indítványt vessék el, és
az új megvilágításba került határozati javaslatról tárgyaljanak. Császár László
polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
módosító indítványát.

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

209/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság azon módosító javaslatát, hogy az
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emléktábla az emlékmű környezetében kerüljön 
felállításra, nem támogatja.

Császár László polgármester: Kéri, hogy az új határozati javaslatról beszéljenek.
Képviselő társait kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata?

Lévai József képviselő: Egy új módosító javaslatot szeretne megfogalmazni a tábla
elhelyezésével kapcsolatban, ami egy új hangsúlyt kíván adni az 1956-os tapolcai
eseményeknek, illetve az abban részt vevőknek. Nem lehetne azt meggondolni, 
ezekhez az időkhöz köthető valamelyik épület falán, ahol például munkástanácsok 
működtek, annak a falán helyezzék el ezt az emléktáblát? Ezzel helyet is megjelölnek 
az utókornak, mint egy fontos színteret, ahol az események javarészt zajlottak, és
egyben emléket is állíthatnának, hogy kifejezhetik tiszteletüket azok előtt, akik részt 
vettek ezekben az eseményekben is.

Császár László polgármester: El tudja fogadni, de a kérelmező mivel a városi 
ünnepség az elmúlt időszakban – amióta ez az emlékpark elkészült – azóta 
gyakorlatilag oda koncentrálódik. Dr. Fehér Károlyné el tudja mondani, hogy miért
ide gondolta az emlékmű felállítását, de véleménye szerint azért ide az emlékparkba, 
mert itt van az a hely, ahol a megemlékezés történik. Nem zárja ki azt, hogy egy
emléktáblával tisztelegjenek. Képviselő Úr módosító indítványként tette fel a 
javaslatot?

Lévai József képviselő: Módosító indítványként tette fel a javaslatot.

Császár László polgármester: Kérdezi Dr. Fehér Károlynét, hogy kíván-e
hozzászólni?

Dr. Fehér Károlyné – a Magyar Páneurópai Unió Tapolcai Szervezetének elnöke: A
bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez az oszlop, amit az 50. évfordulóra felállíttatott
a város, az 1956-os forradalom és szabadságharcot szimbolizálja. Mivel Tapolcán is
voltak olyanok, akik börtönbüntetést kaptak, internálták őket, kihallgatásokra vitték 
őket, megtorlásban részesültek, nagyon szép és jó lenne, ha az ő emléküket is a város 
valamilyen formában megörökítené. Teljesen egyetért főépítész Úr előterjesztésével, 
javaslatával. Nekik nagyon megfelel az a mód, ahogyan ő elgondolja, de nagyon jó 
lenne, és nagyon örülne, ha megszavazná a Képviselő-testület, hogy az 
emlékparkban kerüljön felállításra, ne valamelyik ház falán. Ez egy nagyon szép
gesztus lenne a városról, kéri, hogy szavazzák meg ennek a táblának az elhelyezését.

Lévai József képviselő: A módosító indítványát visszavonja.

Egyéb észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
Papp Zoltán Tamás főépítész által felolvasott módosított határozati javaslatot.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16 igen szavazattal 
- egyhangúlag - alábbi határozatot hozza:

210/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul az 1956-os forradalom és
szabadságharc 50. évfordulójának tiszteletére a
Tapolca Régi Köztemető előtti Kegyeleti parkban 
felállított emlékoszlop bazalt kiskockakő 
talapzatának palástján egy 40 x 20 cm méretű, 
szürke márvány emléktábla elhelyezéséhez a
következő felirattal:  

„Tisztelettel emlékezünk azon tapolcai és
környékbeli honfitársainkra, akik az 1956-os

forradalomban való részvételük miatt,
megtorlást szenvedtek.”

Az emléktábla helye: Az 56’-os emlékoszlop
talapzatának palástja.
Az emléktábla mérete: 40 x 20 cm, a meglévőhöz 
illeszkedő. 
Felirat formája: vésett
Rögzítése: ragasztott.

Határidő: 2009. október 23.
Felelős: polgármester

10) Szoborelhelyezés Tapolca Alsó Malom-tó parkjában
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Több éve húzódik egy megkeresés a Tapolca Épített és
Természeti Környezetéért Közalapítvány kérésének megfelelőn, hogy Tapolca a szőlő 
és a bor városa, és ennek szimbólumaként egy köztéri szobor kerüljön elhelyezésre.
Többször próbálkoztak különböző műalkotásokkal, amik sajnos a zsűrinél 
megbuktak. Tavasszal a zsűri javaslatára R. Törley Mária szobrászművésztől kaptak 
egy mintát, amit a nyár folyamán a Képviselő-testületnek már be is mutatott. Ez a 
művésznő által 1:3 arányú kisplasztika. Múlt héten volt Tapolcán a zsűri, ő is részt 
vett az előzetes megbeszélésen. A zsűri a szobrot a minta alapján el tudja fogadni. 
Amikor az 1:1 arányú mintája elkészül Budapesten a műteremben, még azt is 
megtekintik. Megtekintették kint a helyszínt is. Az a helyszín, amely korábban jóvá
lett hagyva, az Alsó Malom-tó partján kerülne felállítására a parkrészben, elfogadták
a talapzatot is, hogy ott egy bazalt talapzaton legyen. A fal felállításához is
hozzájárultak, ahol a támogatóiknak a névtáblája felkerülhet. A művésznővel is 
sikerült az előzetes tárgyalások alapján megegyezni a szobor elhelyezésének anyagi 
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nagyságrendjében, ami 10 millió forint, ami két részletben kerülne kifizetésre. Ez az
idei és a jövő évi költségvetésbe kerülne beépítésre. Ezt egy közbeszerzési eljárás 
keretében kell lebonyolítani, mivel szerzői jogok védik, ez egy formai dolog, de ezt 
az eljárást végig kell vinni. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen
szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem javasolja a határozati javaslat elfogadását a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Felkéri Papp Zoltán Tamás főépítészt, hogy néhány 
mondatban a tapasztalatokat és a lektorátus véleményét mondja el.

Papp Zoltán Tamás főépítész: A zsűri a helyszínt korábban is látta már, de most 
hangsúlyozta, hogy azon a területen az Alsó Malom-tó Zrínyi utcai torkolatában,
ahol egy nagyon szép hangulatos zöldfelület van, és ott valamikor egy fantasztikus
fa is állt, amit betegség miatt el kellett távolítani. Ez kívánja, hogy ott egy jel
elhelyezésre kerüljön. A zsűri megállapította, hogy Tapolca városa nagyon törekszik 
a társművészeti alkotások elhelyezésére, ami azért is fontos, mert a közelgő egy 
milliárd forintos beruházásnál figyelni kell arra, hogy a közterületeken lévő 
utcabútorok, szobrok, kandeláberek ott legyenek. A szobor vonatkozásában, amit az
alapítványuk kezdeményezett, azt mondták, hogy ez egy finom szimbólum ez a
nőalak, aki egy szüretelő nőalakot ábrázol. A zsűri a talapzat vonatkozásában 
elfogadta, hogy bazaltkövek legyenek a talapzaton. Elképzelhető, hogy egy 65 cm 
magasságig felfutó bazaltkő lenne a talapzat, amin állna a szobor. A szobor jó helyen, 
a helyi adottságok, a borra való utalással talán teljesítheti a szándékokat. Az 1:1-es
modell megtekintésére november hónapban kerül sor, tehát a végleges öntés előtt 
még láthatják.

Császár László polgármester: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy az alapítvány 
anyagilag is hozzájárul a szobor állításához, hiszen a szobor megalkotásán, kiöntésén
kívül lesz itt a környezeti elhelyezésnek is költséget. Ezt a költséget – kb. 1 millió
forint – vállalta fel az alapítvány, amit köszönettel vesznek. További bevételekre
számítanak az elhelyezés költségeihez. Tárgyalásokat folytattak már a környéken
lévő kisebb és nagyobb borászokkal, nem zárkóztak el az anyagi támogatás 
lehetőségétől sem. Reméli, minél nagyobb számban sikerül őket meggyőzni, hogy 
támogassák ezt a műalkotást, ami egyébként a jövő évi Szent György-hegyi napok 
keretében kerülne felállításra. Ez egy kiinduló pontja lehet a mindenkori Szent
György-hegyi napoknak vagy a boros rendezvényeknek. Képviselő társait kérdezi, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Koppányi Ferenc képviselő: A testületi ülése előtt a bizottsági elnökökkel készült 
interjúban is elmondta, hogy tartózkodott, és ezek után is tartózkodni fog az
elhelyezéssel kapcsolatban. Jelen gazdasági helyzetben ennek a 10 millió forintnak
sokkal több és jobb helyét lehetne találni a városban, mint most. Nem indokolt az,
hogy ezt most végrehajtsák, függetlenül attól, hogy még ráadásul nem is tudják,
hogy a jövő évi költségvetésben milyen megszorítások lesznek. Alapvető feladataik 
ellátása érdekében pénzügyileg nem tartja indokoltnak a szobor elhelyezését. A
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szobor helyéről nem kíván vitatkozni. Tudni kell, hogy nemrég készült el egy park 
több millió forintért, most a szobor érdekében ezt a parkot több millió forintért
átépítik. Azt mondja, hogy pénzügyileg ez most a város helyzetében nem indokolt,
és nem igazán szabad felvállalni.

Presits Ferenc képviselő: Úgy gondolja, hogy egy város, aki ad magára, két-három
évenként egy köztéri szobrot elhelyez a város érdekében. 15 éve hajtják azt, hogy
Tapolca borváros, hogy legyen valami jelképe. Minden költségvetési évben ilyen
indokkal elutasítják azzal, hogy nincs rá pénz. Arra van pénz, amire akarnak. Úgy
gondolja, hogy egy borvárosnak egy megemlékező hely mindenféleképpen kell. 
Nincsenek annyira elengedve köztéri szobrok tekintetében. Ez a rész bortermelő 
vidék. Ha már kihalóban van a bortermelés, legalább emlék legyen róla.

Papp Zoltán Tamás főépítész: A szobor a Zrínyi utca torkolatában helyezkedik el az
Alsó Malom-tó partján lévő elhanyagolt, és nem kezelt zöldfelületen.  

Császár László polgármester: Az elején dicsekedtek vele, hogy Tapolca város
eredményeket ért el a virágos mozgalmakért. Amikor a megyei díjátadóra került sor,
akkor elmondta, hogy kb. 50 millió forintot fordítanak a zöldfelületek kezelésére, ide
várják az idegenforgalmat, a vendégeket, itt van a gyönyörű szállodájuk. Úgy 
gondolja, hogy ez a városnak kötelessége, hogy ezeket a dolgokat megtegye.
Tudomásul kell venni, hogy ez pénzbe kerül. Az emberi lelkeket is kezelni kell,
amibe beletartozik a művészet, a sport, a kultúra, és ezekben a nehéz időkben is 
tudni kell hatni ezekre a lelki dolgokra is, és a városnak a 10 millió forintból – amit
remél, hogy az adakozásokból jó pár millió forintból csökkenteni tudnak – el kell
tudni helyezni egy ilyen köztéri szobrot.

Bozsoki Lajos képviselő: Kérdezi, hogy ez a Wass Albert szoborhoz képest
mennyibe került? Drágább, vagy ugyanaz az árfekvés?

Császár László polgármester: A Wass Albert mellszobor kevesebbe került, kb. 5
millió forintba került. Az egy mellszobor, ez pedig egy egész alakos, 180 cm-es
nőalak. Ebben a kategóriában a zsűri is elmondta a véleményét, ez egy elfogadható 
ár. Amit korábbi időszakban állítottak hasonló jellegűt, az is a 10 millió forintos 
kategória volt. Előzetes egyeztetést folytattak erről főépítész Úrral, a művésznővel, 
tehát ez az összeg egy előzetes alku része volt. Ennél 50%-kal magasabb árról 
indultak. A művésznő munkássága és művészi értéke is nyom a lantba. Neki nagyon 
sok köztéri szobra van szerte az országban. Egy művészileg elismert alkotó.  

Papp Zoltán Tamás főépítész: A szobor eszmei értéke 5 millió forint, amit a zsűri 
méltányosnak tart, és a bronzöntés is 5 millió forintba kerül.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal,  
2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
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211/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét egy
„Tapolca a Szőlő és Bor Városa” címet kifejező 
köztéri szobor beszerzésével kapcsolatos eljárás
megindítására, és az ezzel kapcsolatos
szerződések aláírására. 
A beszerzés forrását a 2009. évi költségvetésről és 
végrehajtásával kapcsolatos egye szabályokról
szóló 2/2009. (II.16.) Kt. rendeletének 24. Cím
Tartalékok előirányzat terhére biztosítja 
5.000.000- Ft, azaz Ötmillió forint összegben,
valamint előzetes kötelezettséget vállal további 
5.000.000.- Ft, azaz Ötmillió forint összegben a
2010. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2010. április 30.
Felelős: polgármester

11) „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat 2. fordulós 
dokumentációjának benyújtása, Belvárosi Akcióterületi Terv elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Elkészült a Belvárosi Akcióterületi Terv, ami nem
került kiosztásra, mert vastag az anyag, CD lemezen mindenki megkapta, illetve
megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban. Időközben történtek változások a 
korábban elfogadott első fordulóhoz képest. ÁFA-változás és egyéb változások is 
voltak, ezért a határozati javaslatban összegszerű változás is belekerült az I. 
határozati javaslatba. 1.050.000.- forint erejéig kérik az önerő kiegészítést. 
Valamennyi munkájuk természetesen közbeszerzési eljárással kerül kivitelezésre. A
magasépítésre már megvan a keret-megállapodásuk. Zárt ülés után kerül sor a
mélyépítés megtárgyalása szintén zárt ülés keretében. Ez is feltétele a benyújtásnak.
A határozati javaslatban is megfogalmazásra került, hogy az 1.050.000.- forint az a
maximális összeg, amelynek a keret erejéig kellene kötelezettséget vállalniuk a
benyújtásra. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

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

Császár László polgármester: Megköszöni kollégáinak azt a munkát, amit eddig is
végeztek ebben az ügyben. Nagy része majd még ez után következik, hiszen ezt meg
is kell valósítani, és el is kell számolni erről az összegről. Képviselő társait kérdezi, 
hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.

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

212/2009. (X.16.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete továbbra is fontosnak és szükségesnek
tartja a tapolcai belváros további fejlesztését,
összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel, elfogadja 
Tapolca Város Belváros Rehabilitáció
Akcióterületi Tervét.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
fejlesztés megvalósítása érdekében a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-dunántúli operatív Program keretében a
„Települési (al)központok kialakítása és
értékmegőrző rehabilitációja” a KDOP-2007-
3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós
pályázati felhívás 2. fordulójára nyújtsa be „A
Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” 
című, legfeljebb bruttó 1.050.000.000,-Ft, azaz 
Egymilliárd-ötvenmillió forint összköltségű 
projekt pályázati útmutatónak megfelelő 
dokumentációját.

A pályázat 1. fordulóban megítélt bruttó
támogatási összeg, 668.682.148,-Ft, azaz
Hatszázhatvannyolcmillió-
hatszáznyolcvankétezer-száznegyvennyolc forint
kiegészítésére legfeljebb bruttó 381.317.852,-Ft,
azaz Háromnyolcvanegymillió-
háromszáztizenhétezer-nyolcszázöt-venkettő 
forint összegű önkormányzati saját erőt biztosít 
előzetes kötelezettség vállalásával a 2010-2011. 
évek önkormányzati költségvetései, a zártkörű 
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény 
forrásai terhére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testület 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
városrehabilitáció szerződés megkötésére és a 
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további szükséges intézkedések megtételére, a
sikeres és eredményes pályázat érdekében.

Felkéri továbbá, hogy – amennyiben lehetséges -
az Általános Forgalmi Adó mértékének 2009.
július 1.-től érvényes változása (emelkedése) 
miatt kezdeményezzen kompenzációs térítést az
Irányító Hatóságnál, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél.

Határidő: 2009. november 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

Császár László polgármester: Az elején még egy bejelentést elfelejtett elmondani.
Ami mellettük látható az asztal mellett, egy díszharang, a diszeli asszonykórus a
közelmúltban Sellyén szerepelt egy nemzetközi kórustalálkozón, és az első díjat 
sikerült elhozniuk, ehhez szívből gratulál a Képviselő-testület nevében, további sok 
sikert kívánnak.

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Dr. Csonka László képviselő: A közterületi dolgozók vezetője elmondta neki, hogy a 
füvesített közterületen személygépkocsik parkolnak a városban. Karbantartani és
javítani sem tudnak tőle, meg tönkre is teszik a füves területeket. Kéri, hogy a 
Képviselő-testület lépjen kapcsolatba ezeknek a tulajdonosaival, mert sok gond van 
velük.

Császár László polgármester: Pár ügyben már intézkedtek. Ha a KRESZ szabályait
veszik, akkor az rendőrségi hatáskör, de rendőrkapitány Úrhoz mennek testületi ülés 
után, és akkor ott személyesen el fogják mondani ezt a problémát. A
kamerarendszer ebben talán segítséget is tud nyújtani számukra. Sok pénzt áldoznak
a zöldfelületeik karbantartására, és nem szerencsés, ha ezt tönkreteszik mások. A
parkolási gondot mindenhol próbálják megoldani a városban.

Buzás Gyula képviselő: A közvilágítással kapcsolatban szeretne bejelentést tenni. A
lakosok bejelentik a problémát az E-ON ügyfélszolgálatán keresztül. Több hónap
telik el, mire a szolgáltató emberei kijönnek. Ha egyszer már fizetnek a
szolgáltatásért, akkor intézkedjenek, mert sötétek az utcák.

Dr. Imre László jegyző: Sajnos ez igaz. Több jelzés érkezett ezzel kapcsolatban az
önkormányzathoz is. Többször megkeresték ügyintézői szinten az E-ON-t. Azt tudni 
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kell, hogy az önkormányzat is csak a központi vonalakon tudja eléri az E-ON-t, tehát
várakozni kell, valamikor hangrögzítőre mondják el az üzenetet, vagy 
diszpécserekkel tudnak kommunikálni. Oda jutottak, hogy egy levelet írtak az
önkormányzat nevében az E-ON vezetése felé, hogy ezt az állapotot elfogadni nem
tudják, egy versenyhelyzet van, tehát arra próbálják őket ösztönözni, hogy tegyenek 
eleget a szerződésben vállalt kötelezettségeiknek.  

Császár László polgármester: Az utóbbi időben több cég is megkereste az 
önkormányzatot, hogy a közvilágításban, illetve a piacon való áramvásárlással
kapcsolatban tennének árajánlatot. Ebbe beletartozik a közvilágításnak az átvétele,
tehát ők üzemeltetnék ezt a rendszert. Úgy gondolja, hogy ha az E-ON részéről nem 
változik a helyzet, akkor javasolni fogja a Képviselő-testületnek, hogy egy ilyen 
jellegű pályáztatást indítsanak el, és próbálják meg mással üzemeltetési szerződést 
létrehozni, ahol kicsit közelebb kerülnek az üzemeltetővel. Átalányt fizetnek az E-
ON-nak, tehát ha tíz lámpa ki van égve a városban, kevesebbet fogyasztanak, akkor
is ugyanannyit fizetnek, mintha valamennyi lámpa égne.

Lévai József képviselő: A múltkor a laktanya környékén járva építési tevékenységet
tapasztalt. Milyen tartamú munkák folynak ott? Trélereket látott bemenni a
laktanyába.

Császár László polgármester: Bontási tevékenység folyik a laktanyában.

Dr. Imre László jegyző: Tehermentesítés folyik részben. Amikor a laktanyát átvették
a honvédségtől, az önkormányzat vállalta, hogy tehermentesítést végez. Több olyan 
üzemanyag-tároló, tartály van vagy volt, hiszen már folyamatban van a kivétele, ahol
szakértő bevonásával olyan céget választottak ki, aki a tehermentesítést igazolni 
tudja. Ezeknek a kivétele történik meg, és emellett azok a vastárgyak, korlátok,
táblák -, amelyek egy lehetséges befektetőnek semmilyen értéket nem képvisel, 
viszont az előzetes felmérés alapján az ipar ezeket tőlük fel tudja vásárolni – 
elszállítása történik, melyeknek szakszerű kivételeinek a költsége kevesebb, mint 
amit ebből pluszban nyerhetnek. Ezt úgy becsülik, hogy 1,5 millió forint összegben 
tudnak nyereséget elkönyvelni, és ezt a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
tantermeinek a világítására, a javítására, pontosabban a lámpáknak a cseréjére
szeretnék fordítani. Ez folyik most, és ezek a gépjárművek jönnek, mennek. Úgy 
tudja, hogy a Rockwoolhoz mennek ezek a járművek, ott történik a mázsálás, ez a 
hiteles bizonyítéka annak, hogy mennyi fémhulladékot visznek ki a laktanyából.
Remélhetőleg ez a munka október végére, november elejére befejeződik.  

Császár László polgármester: Vállalkozók keresték meg olyan jellegű csarnokkal 
kapcsolatban, ami bontható, vagy újra felállítható. Valószínű, hogy a közeljövőben 
erre is fognak pályázatot kidolgozni, hogy jelentkezőket várnak, elsősorban a 
Tapolca és környékbelieket, akiknek ilyen jellegű igényük merül fel. Ezt is pénzért 
szeretnék megoldani, hiszen ebből is tudnak bevételt csinálni, amiből az őrzést ki 
lehetne fizetni. Olyan jellegű épületeket próbálnak hasznosítani, ami amúgy is 
bontásra kerülnek. Van, aki telephelyet is szeretne ott létesíteni. Ha meg tudnak
egyezni, és pénzük is lesz belőle, akkor a leendő vevőnek is jót tesznek, hiszen 
annyival kevesebb gondja lesz a területtel.



32

Vörös Béla képviselő: Szeretné megköszönni a városnak, az önkormányzatnak, a
rendezvénycsarnoknak, hogy lehetőséget biztosított egyik vállalkozótársuknak, Pócsi 
Bélának az I. Egzotikus Madárkiállítás megszervezésére, illetve bemutatására, hogy
bemutathatta eddigi élete munkáját. Nagyon nagy sikert aratott a kiállítás,
ugyanakkor a nyilvánosság előtt is megköszönné azoknak a magánszemélyeknek, 
vállalkozóknak, a Tapolca és Környéke Vállalkozók Egyesülete tagjainak a munkáját,
hogy melléálltak ennek a rendezvények, és önzetlenül, pénz nélkül segítették a
rendezvény sikerességét. Úgy érzi, hogy az elmúlt tíz évben nem volt ilyen jellegű 
összefogás a városban, amikor egy közös cél érdekében összefogtak volna így az
emberek. Név szerint senkit nem szeretne kiemelni. Reméli, hogy ebből a 
későbbiekben nemcsak a vállalkozók, hanem a város is tud profitálni, és előrébb tud 
lépni. Köszöni mindenkinek a rendezvényen való részvételt.

Császár László polgármester: Úgy gondolja, hogy a Rendezvénycsarnok életében az
egyik legsikeresebb ilyen jellegű rendezvény volt. Három nap alatt több mint 
négyezer látogatója volt a kiállításnak, szinte egész nap teltházzal folyt a kiállítás. A
négyezer-negyven látogatóból kétezer-négyszáz körüli volt a fizető vendég, 1600 
körüli volt az iskolások száma, hiszen hétfőn megnyitották a kaput a Tapolca és 
környékbeli iskolák számára, illetve a kísérőik számára, és így jött össze ez a szám. 
Többször volt ott a kiállításon, folyamatosan teltház előtt működött. Azóta is 
tárgyaltak már Pócsi Béla Úrral, próbálnak egy olyan megoldást, vagy végleges
elhelyezést keresni a madarai számára, amely esetleg a városnak is tudna erkölcsi
hasznot hozni, ami hosszú távon olyan látványosság tudna lenni - gondol itt
madárparkra. Ennek vannak pályázati lehetőségei is. A helyszínen is folytak 
tárgyalások. Ha olyan állapotba kerül a tárgyalás, akkor azt a Képviselő-testület elé 
fogja hozni, és akkor szeretnének ebben döntést hozni, illetve segítséget nyújtani a
vállalkozónak. Egy olyan látványossággal tudna gazdagodni Tapolca, ami nemcsak
konkrétan itt, hanem a város egészére lenne idegenforgalmi kihatással is.

Bogdán Ferenc képviselő: Kérdezi, hogy az Ipar utcai felújítás befejezése mikorra
várható?

Császár László polgármester: Az út el fog készülni, csak a közművek – optikai kábel 
és a gázvezeték – kiváltását a T-COM illetve az E-ON végezheti, és ők nem fogják 
tudni befejezni az eredetileg kitűzött határidőre. Az üvegkábel kiváltása bent volt a 
tervben. A gázcső túl közel került a felülethez, és az megerősítést igényelt. A szintek 
nem úgy jöttek össze, ahogyan eredetileg a rajzon szerepeltek, nem olyan mélyen
voltak elhelyezve a közművek, ahogyan most a valóságban kerülnek.  

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 09.45 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester  jegyző  


