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

Ügyiratszám: 1/132-20/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június
18-án (péntek) 10.15 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
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Presits Ferenc
Szatmári Jánosné
Vörös Béla

 Závori László    képviselők 

Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és 
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Papp Zoltán Tamás – főépítész, Schönherrné Pokó 
Ildikó Pénzügyi Irodavezető, Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda 
főmunkatársa, Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki 
irodavezető, Szabóné Szakács Judit – Általános Igazgatási 
Irodavezető, Ughy Jenőné – Okmányiroda vezetője, Pápainé Dr. 
Németh Mária – Általános Igazgatási Iroda Hatósági
Csoportvezető, Dr. Rozgonyi Viktória – jogi asszisztens, Tóth 
Mária – oktatási referens, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető  

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Rédli Károly – Tapolcai Kft.
ügyvezető igazgatója, Gebhardt Gyula – Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Flórián Csaba 
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– Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Sin József – Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit
Kft. gazdasági igazgatója, Nacsa Ferenc – Tapolcai Honvéd
Bajtársi Egyesület elnöke, Papp József – tapolcai lakos, Mészáros
Ferencné – Bölcsőde vezetője, Pócsi Béla – madártenyésztő, 
Mezőssy Tamás – Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. ügyvezető 
igazgatója, Ulrike Vollner – Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
vezetője, Bogdán Marianna – Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
munkatársa, Szollár Gyula – Széchenyi István Szakképző Iskola 
igazgatója, Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és Múzeum
igazgatója, Dr. Zsiray Ferenc – Tapolcai Városszépítő Egyesület 
elnöke, Kárpáti Imre – Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének
elnöke, Dr. Smura János – Tapolcai Rendőrkapitányság vezetője, 
Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és Természeti
Környezetéért Közhasznú Közalapítvány elnöke, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a 
városi televízió nézőit. A térségi szolgáltatást nyújtó tapolcai dr. Deák Jenő Kórház 
Rendelőintézet irányítását 2010. május 17-től Tapolca Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság, a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. látja el, a részére a Közép-dunántúli Regionális Tisztifőorvosi 
Szolgálat által kiadott jogerős működési engedély alapján. Elődeink példáját követve 
a fejlesztésére és működtetésére támogatást, segítséget kérünk! A Veszprém Megyei 
Önkormányzati Közgyűlés elnökével, országgyűlési képviselőnkkel, Lasztovicza 
Jenő úrral, a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. igazgatójával, dr. Flórián 
Csaba úrral és a Tapolcai Kórházért Alapítvány kuratóriuma elnökével, dr. Csonka
László úrral közösen a közelmúltban felhívást tettünk közzé. Az egészségügyi

intézmény keretei között végzett járó- és fekvőbeteg ellátás megtartása, folyamatos 
működtetése, fejlesztése, színvonalának emelése érdekében köszönettel fogadunk 
minden anyagi és természetbeni felajánlást, munkát, segítséget a működési-ellátási 
terület önkormányzataitól, az ipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozásoktól, a
civil szervezetektől, magánszemélyektől. A felhívás folyamatosan olvasható a 
Tapolcai Városi Televízióban, megjelent az Új Tapolcai Újságban, kifüggesztésre
került az egészségügyi intézményi részlegeken. Kérem képviselőtársaimat, 
önkormányzati bizottsági tagjainkat, a hivatali vezetőket, az intézményeink vezetőit, 
az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy járjunk elő jó példával e 
nemes ügy támogatásában! Hazánk északi részén kialakult igen súlyos árvízi és
belvízi helyzetet a média tudósításaiból jól ismerjük. Tapolca Város Önkormányzata
képviseletében 500.000,-Ft átutalásáról intézkedtem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat által megnyitott katasztrófa számlára. Támogatásunk
Sátoraljaújhelyre jutott, a Trianon után ismét hajózhatóvá vált Ronyva-patak
pusztítása által okozott károk enyhítésre. Kérek Mindenkit, hogy az ismert
adományvonalakon, támogatási csatornákon segítsük nehéz helyzetbe került
honfitársainkat anyagi, tárgyi adományinkkal! Ezúton szeretném bejelenteni és
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egyúttal megköszönni Mezőssy Zoltán úr MZ/X Kft. képviseletében tett felajánlását 
8 zempléni gyermek egyhetes ingyenes táboroztatására a Badacsonylábdi Eldorádó
Kempingben. A Veszprém megyei Napló mai számában „Perre megy a megye”
címmel téves, részleteket kiragadó tudósítás jelent meg, amely tapolcai
intézményeket is érint. Ezúton szeretném megnyugtatni mindazon szülőket, akik a 
Batsányi János Gimnázium és Kollégium és a Széchenyi István Szakképző Iskola 
intézményekbe kívánják gyermekeiket beíratni, hogy Tapolca Város Önkormányzata
az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jövőben is támogatja az iskolákat. 
A városi rangot jelentő intézmények megtartása, megmaradása érdekében fontos, 
hogy a lehető legtöbb képzés, osztály indulhasson az új tanévben is Tapolcán. Ennek 
nem lehet és nem is lesz anyagi akadálya.
Az elmúlt időszakban egy örömteli dolog is történt. Nacsa Ferenc már több 
kitüntetést kapott az elmúlt időszakban. Nacsa Ferenc nyugalmazott zászlós részére 
a Magyar Honvédség alkalmából emlékpajzs elismerésben részesült. Az
önkormányzat nevében szívből gratulál, további jó egészséget és munkát kíván a 
tevékenységéhez.

Nacsa Ferenc, a Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület elnöke az emléklapot Császár László
polgármestertől átveszi.  

Császár László polgármester: Napirend előtt a polgármester és az alpolgármesterek 
fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról lesz szó. Képviselő társait kérdezi, hogy ezzel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők 
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót 14 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel 
határozatképes, három képviselő társuk igazoltan van távol. Ügyrendi javaslatként 
kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület mai ülését a zárt napirendi 
pontok tárgyalásával kezdje meg, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

5/Ü/2010. (VI.18.) Kt.         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete dönt arról, hogy mai ülését a zárt
napirendi pontok megtárgyalásával kezdje meg.
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Császár László polgármester a Képviselő-testület nyilvános ülését 10.25 órakor 
berekeszti, a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja tovább munkáját.  

ZÁRT ÜLÉS

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11.25 órakor folytatja tovább 
nyilvános ülését.

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 14 fővel 
határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy a „Tapolca, Deák Ferenc utca és Fő tér 
forgalmi rend változása a 110/2009. (V.15.) Kt. határozat figyelembe vételével,
valamint a város területét átszelő kerékpárút megvalósításáról” című előterjesztést 
napirendjei közül leveszi, 16. napirendi pontként a „A parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendelet megalkotása”, 17. napirendi 
pontként a „A városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet
megalkotása”, 18. napirendi pontként a „A tapolcai belváros értékmegőrző 
rehabilitációja” című pályázat támogatási szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek” 
című előterjesztéseket vegye fel napirendjére, továbbá vegyes ügyek keretében a 
„Tapolca Város helyi közforgalmú közlekedésének normatív támogatása a 2010.
évre” című előterjesztést tárgyalja meg. Javaslatát szavazásra teszi fel.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat 14 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

7/Ü/2010. (VI.18.) Kt.         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai nyilvános ülésén a meghívóban
szereplő napirendeket tárgyalja azzal a 
módosítással, hogy a „Tapolca, Deák Ferenc utca
és Fő tér forgalmi rend változása a 110/2009. 
(V.15.) Kt. határozat figyelembe vételével,
valamint a város területét átszelő kerékpárút 
megvalósításáról” című előterjesztést napirendjei
közül leveszi, 16. napirendi pontként a „A
parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló rendelet 
megalkotása”, 17. napirendi pontként a „A
városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok
ellátásáról szóló rendelet megalkotása”, 18.
napirendi pontként a „A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat 
támogatási szerződéskötéshez vállalt 
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kötelezettségek” című előterjesztéseket vegye fel 
napirendjére, továbbá vegyes ügyek keretében a
„Tapolca Város helyi közforgalmú
közlekedésének normatív támogatása a 2010.
évre”  című előterjesztést tárgyalja meg:  

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Az épített és természeti környezet helyi
védelméről szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) Felsőoktatási intézményekben tanuló 
szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók 
támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt.
rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) Tapolca Város Önkormányzatának
szerepvállalása a tapolcai Madár és
Növénypark megvalósításában

Előterjesztő: Császár László polgármester  

6) Intézmények fűtési rendszerének 
üzemeltetésével és felújításával
kapcsolatos tájékoztatás

Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) Megállapodás 2010. évben a Veszprém
Megyei Önkormányzattal a Széchenyi
István Szakképző Iskola működéséhez 
való hozzájárulásról

Előterjesztő: Császár László polgármester 
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9) Beszámoló a városi főépítész 
tevékenységéről  

Előterjesztő: Császár László polgármester  

10) Tapolca Város Bölcsődéjének elnevezése  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban
ellátott körzeti igazgatási feladatokról

Előterjesztő: Császár László polgármester  

12) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok 2009. évi
gazdálkodásáról, valamint a 2010. évre
vonatkozó üzleti tervekről  

Előterjesztő: Császár László polgármester  

13) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc
Állatmenhely Alapítvány munkájáról

Előterjesztő: Császár László polgármester  

14) A „Tapolca” név használata iránti kérelem
elbírálása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

15) A Rendőrkapitányság részére adott 2009. 
évi támogatás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

16) A parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről szóló rendelet 
megalkotása

   Előterjesztő: Császár László polgármester  

17) A városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok
ellátásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

18) A tapolcai belváros értékmegőrző 
rehabilitációja” című pályázat támogatási 
szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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VEGYES ÜGYEK

- Tapolca Város helyi közforgalmú
közlekedésének normatív támogatása a
2010. évre

Előterjesztő: Császár László polgármester  

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének 
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Január 01-től május 31-ig beérkezett pályázati és más 
pénzeszközök, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások 
szerepelnek az előterjesztésben. A javaslat szerint 4.854.344 eFt összes bevétellel és 
kiadással fogadnák el a költségvetési rendelet módosítását. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Horváthné Németh Edit 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 egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: A Pénzügyi Iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nem kíván kiegészítést tenni.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

10/2010.(VI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 10/2010. (VI.21.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Szeptember 16-án jár le a korábban megkötött
hitelszerződésük. Ezt kellene előkészíteni, hiszen ennek van folyamata. 60 millió 
forintot szeretnének felvenni 2010. szeptember 17-től 2011. szeptember 17. napjáig. 
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: 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 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

76/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2/2010.
(II.15.) Kt. rendelettel jóváhagyott, 2010. évi
költségvetésben tervezett működési és fejlesztési 
kiadások biztonságos finanszírozhatósága
érdekében folyószámlahitel megnyitása céljából
kérelmet nyújtson be az Országos Takarékpénztár
és Kereskedelmi Bank Nyrt. Veszprémi
Igazgatóságához.
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A hitel felvételének keretösszege: 60 millió Ft
Időtartama: egy év – hitelszerződés kezdete:  
2010. szeptember 17.

Lejárata: 2011. szeptember 17.

Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a 
hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 
jóváhagyja és biztosítja.

A hitelszerződés és annak mellékletei aláírására 
felhatalmazza Tapolca város Polgármesterét.

Határidő: 2010. szeptember 17.
Felelős: Polgármester

3)   Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 1998-ban hoztak már egy rendeletet elsők között az 
országban, melyet 2004-ben módosította. Azóta jogszabályi változások következtek
be, illetve a civil szervezetekkel történt egyeztetésekkel kerülnek be javaslatok. Az
egyik legfontosabb eleme az előterjesztésnek, hogy gondot jelentett a védett épületek, 
építmények fenntartása, hogy ne csak ennek hátrányát élvezzék az ebben bent lakók,
hanem esetleg ezzel a 2 millió forintos keretösszeggel, amit pályázati alapként
megnyitnának, ezeknek a felújításához az önkormányzat anyagilag is hozzá tudna
járulni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Császár László polgármester: Papp Zoltán Tamás főépítészt kérdezi, hogy az 
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni? 

Papp Zoltán Tamás főépítész: A feltett kérdésekre szívesen válaszol.

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Szatmári Jánosné képviselő: Még lesznek biztosan olyan helyek, amelyek ide
kerülnének majd. Mindenképpen javasolja a Batsányi János Iskola előtti 
emlékoszlopot, ami zsűrizett emlékoszlop, ez nem szerepel itt. Nem szerepel a 
katonai emlékpark, ami idetartozna. Kéri azt a két katonai szobrot, amit áthelyeztek a
laktanyából, azt is ide a későbbiekben felvenni.  

Császár László polgármester: Ez nem egy kőbe vésett állapot. Vannak újonnan 
feltárt olyan épületek vagy műemlékek, amik erre rászolgálnak, és lehetnek olyanok 
is, amelyek kikerülhetnek ebből a körből, ezt folyamatosan aktualizálják. 
Természetesen képviselő asszony kérését megvizsgálják, és a következő rendelet 
módosításánál már be tudják építeni a rendeletbe.

Presits Ferenc képviselő: Az 5/17 MÁV, ami a vasútállomáson van a hősi halottaink 
feliratnál. Téves az írás. Barandik Károly helyett Burandik Károlynak kellene
szerepelnie. Rucsai Gábor helyett Krucsai Gábor lenne. Most került felavatásra a
Szőlőt szedő lány szobor, kéri, hogy ezt is vegyék fel a védett szobrok körébe.  

Császár László polgármester: Azok a műalkotások, amik felállításra kerültek, azok 
bent vannak, lesznek még újak is. Ezeket az igényeket folyamatosan jegyzik.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

11/2010.(VI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az épített és természeti környezet helyi védelméről 
szóló rendelet-tervezetet elfogadja, és 11/2010.
(VI.21.) önkormányzati rendeletei közé iktatja.

4) Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű 
hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 2004-ben került megalkotásra a rendeletük. Az
iskolarendszerben és az ő rendszerükben is történtek átalakulások. A gyakorlati 
tapasztalatoknak a beépítése kerülne ebbe az előterjesztésbe, hogy a jobb 
alkalmazhatóság legyen, hiszen itt dönteni kell a támogatások odaítéléséről. A napi 
gyakorlatban ami problémaként merültek fel – gondol itt a környezettanulmány
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elkészítéséről, vagy az átlag számításának a módjáról -, ezek kerülnének a rendelet-
tervezetbe beemelésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

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

Horváthné Németh Edit 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 Bizottságon volt egy
módosító indítvány, amely a tanulmányaikat normál képzés alatt végzőknek 
ugyanazt a feltételt szabta volna meg, mint a túlfutóknak, ezt 1 igen és 7 tartózkodás
mellett nem javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra. Az eredeti 
határozati javaslatot 6 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett javasolja elfogadásra
a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Szabóné Szakács Judit Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.

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

Horváthné Németh Edit képviselő: Megköszöni a hivatal munkatársainak és az
irodának a munkát a rendelet módosítására, valamint azt az előkészítő munkát, ami 

az elbírálásokhoz szükséges. Bizottságuk bírálja el ezeket a kérelmeket. Az előkészítő 
feladat elég nagy munka. Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy ezekkel a 
módosításokkal a rendelet módosítás feltételeivel fogadja el az előterjesztést, mert 
elég sok munkába került. A finomításokat, a pontosításokat ez a rendeletmódosítás
tartalmazza.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

12/2010.(VI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan 
hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 
12/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról szóló
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rendelet tervezetet elfogadja, és 12/2010. (VI.21.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

5) Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és
Növénypark megvalósításában
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Pócsi Béla úr, többszörös díszmadártenyésztő 
világbajnokukat mindenki ismeri, Tapolca kitüntetettje. Az elmúlt években több
hírnevet is szerzett a városnak is. Tavaly Tapolcán volt egy nagyon sikeres kiállítása.
Többször megkereste már az önkormányzatot, ahol az ő kiállításának egy végleges 
helyet tudna az önkormányzat biztosítani. Ez az előterjesztés ennek az elindításáról 
szólna. A tanulmányterv egy adott területre vonatkozik, melynek a tulajdoni
viszonyai rendezettek, hiszen önkormányzati tulajdonban van. A szabályozási terv
és a rendezési terv nem teljes egészében teszi lehetővé, hogy itt az egész terület 
bevonásra kerüljön a Madárpark megvalósítása érdekében. A korábbi és a mostani
ciklusprogramjaikban is megfogalmazták, hogy náluk a gyógyturizmus és az ehhez
kapcsolódó idegenforgalmi tevékenységek igen is fontosak a városban. Ennek a
kezdeményezésnek teret tudnának adni. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat ezt a
területet egy megvalósítandó majdani projektcégbe bevinné. Pócsi úr tulajdonában
lévő madárállományt adná hozzá. Kellene kb. 200 millió forintos támogatás egy 
fejlesztési tőkeösszeg, amiből ezt az I. ütemet meg lehetne valósítani. Ehhez 
tanulmányterveket, előkészítőterveket kellene készíteni. Ehhez jelöltek meg 4,5 millió 
forintos nagyságrendű összeget. Ha a rendezési terven ez keresztülmegy, és annak a 
figyelembe vételével már tudják, hogy mire lehet a fejlesztési tervet elkészíteni, akkor
ennek figyelembe vételével terveztetnék meg, és elindulhatna ez a projekt egy
majdani pályázati lehetőség figyelembe vételével. Felkéri a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Császár László polgármester: Pócsi Bélát kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Pócsi Béla díszmadártenyésztő: Köszöni a lehetőséget, hogy elmondhatja az 
állásfoglalását egy egzotikus Madár- és Növénypark megvalósításával kapcsolatban.
Köszöni Vörös Béla képviselő úrnak az eddigi segítségét, és köszöni polgármester 
úrnak, hogy ezt a projektet mindenféleképpen támogatja, hiszen meggyőződése, 
hogy ez nem országos hírű, hanem nemzetközi hírű létesítmény lenne. Tőlük 
nyugatra az összes EU-s országban van ilyen jellegű létesítmény, de ezek a 
létesítmények már 20-35 éve működnek. Magyarországon nincs ilyen létesítmény. 
Biztos abban, hogy a létesítmények az I. ütemterve nemcsak a nagyközönségnek,
hanem a szakmának is szólna, és azok a világhírű parkok szakemberei biztos 
valamilyen formában segítenének, illetve az Ausztráliában működő madárparkkal 
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testvérvárosi együttműködést tudnának összehozni, mivel ennek a madárparknak a 
vezetője nagyon jó barátja, és nagyon jó szakember. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a mai kor embere, a fiatalok elszakadtak a természettől, és valamilyen 
formában igen is ne csak virtuálisan értékeljék a természet szépségét, hanem
alkossanak olyat, hogy a mindennapjaikat szebbé tudja tenni. Erre jó példa volt a
tavaly szeptemberben megrendezett I. Egzotikus Díszmadár kiállítás, ahol több mint
4000 látogató volt. Azóta személyesen illetve telefonon hihetetlen mennyiségű 
megkeresés volt. Az emberek kérdezik tőle, hogy mikor lesz már olyan itt Tapolcán, 
ahol el tud tölteni 3-4 órát úgy, hogy nem kell kocsiba ülni, buszra szállni. Bízik
abban, hogy lesz arra lehetősége egy olyan fórumon beszélni, ahol erről sokkal 
részletesebben tudjon beszámolni. Az egész életét erre tette fel, ennek szentelte. Bízik
abban, hogy a Képviselő-testület ezt a létesítményt meg fogja szavazni, mert ez nem 
róla szól, hanem a városról, az itt élő emberekről, a gyermekeinkről és az unokáikról. 
Bármilyen jellegű információval szívesen szolgál.  

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

Vörös Béla képviselő: Úgy gondolja, hogy ez az előkészített projekt az előzmények 
kapcsán a nagysikerű tavalyi összefogással létrejött I. Madárkiállítás sikeresség 
kapcsán is létjogosultsága van a városban és a térségben és Magyarországon is,
hiszen egyedülálló kezdeményezés. Ha ez a projekt beindul, akkor a város turisztikai
vonzerejét ez nagyban befolyásolja, a város célkitűzéseit nagyban fogja szolgálni. 
Köszöni az előkészítésben részt vevők munkáját és segítségét. Kéri a Képviselő-
testületet, hogy támogassa az elhangzottakat és ezen kezdeményezést, hogy el
tudjanak indulni az előkészítő munkák.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

77/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a térség, a város turisztikai fogadóképességének
javítása érdekében támogatja Pócsi Béla
díszmadár-tenyésztő egyéni vállalkozó (8300 
Tapolca, Csokonai u. 2.) kezdeményezését a
tapolcai Madár és Növénypark létrehozására.
Tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a tervezett
fejlesztés - külön döntést követően - az 
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 0115 hrsz-ú
földrészletnek a tervezett északi elkerülő úttól 
északra eső részén valósuljon meg.  
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Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, 
hogy a településrendezési eszközök módosítása
során a Madárpark megvalósításának figyelembe
vételéről gondoskodjanak.  

Amennyiben az ingatlan alkalmas a projekt
megvalósítására, tegyenek intézkedést a kialakult
földhasználat megszüntetésére, az érintett terület
birtokbavételére és kezdeményezzék a
településrendezési eszközök módosítását.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

78/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a kizárólagos tulajdonában lévő Tapolcai 
Városfejlesztési Kft. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 
részére 4.500.000,-Ft, azaz Négymillió-ötszázezer
forint összeg biztosítására előzetes kötelezettséget  
vállal a projekt megvalósítását biztosító
településrendezési eszközök elfogadását követően 
a 2011. évi költségvetése terhére a tapolcai Madár
és Növénypark Megvalósíthatósági Tanulmánya és
építési engedélyezési szintű terveinek 
elkészíttetésére.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét a 
szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a forrásátadó
szerződés aláírására. 

Határidő: 2011. február 20.
Felelős:  polgármester, jegyző 
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7) Intézmények fűtési rendszerének üzemeltetésével és felújításával 
kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzatának a Prometheus
Tüzeléstechnikai Zrt-vel, a mai Dalkia Zrt-vel volt szerződése, és ez 2010. június 30-
án jár le. A szerződést kellő időben felmondta az önkormányzat, és nem kívánják 
tovább velük az üzemeltetést folytatni. A tavasz folyamán 15 intézményüknek a
fűtési rendszerét vizsgáltatták át. Több cégtől érkezett be ajánlat, amely hasonló 
nagyságrendben értékelte 35 millió forintban, hogy milyen fűtés-korszerűsítéseket 
kellene végrehajtani. A döntésük értelmében nem ezekkel a cégekkel szeretnék
megoldani, hanem a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel, mint szakcégükkel, aki
ennek az ellátására szakmailag is felkészült, és az önkormányzat vele szeretné
megoldani ezeket a problémákat. Az elmúlt időszakban a kórházat is visszavette az 
önkormányzat. Ott is egy azonnali felmérés elkészült, ami kb. egy 5 millió forintos
azonnali szakaszolás lenne a különböző épülettömböknek, melyeket nem használják. 
Erre lenne szükség egy 40 millió forintos nagyságrendű fejlesztésre, amit az 
önkormányzat biztosítana. Ezekben a tanulmányokban ez leírásra került, hogy 6-8 év
alatt a fűtés-korszerűsítésből adódó megtakarításokból meg is térülhetne. Felkéri a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatokat 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja
a Képviselő-testületnek.  

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a fenntartásában és/vagy tulajdonában lévő 
intézmények fűtési- és melegvíz ellátó 
rendszereinek korszerűsítésével kapcsolatos 
tájékoztatót megismerte, az abban foglalt fejlesztési
elképzelésekkel egyetért, a feladat elvégzésével a
Tapolcai Városgazdálkodási Kft-t megbízza.

A beruházás megvalósításához szükséges fedezetet
legfeljebb 40.000 eFt, azaz Negyvenmillió forint
értékben a zártkörű önkormányzati „Tapolca 
Jövőjéért” című kötvény forrásai terhére biztosítja. 
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Határidő: 2010. augusztus 31., illetve folyamatos
Felelős:    polgármester, jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

80/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
a megfelelő szerződéseket készítse elő, és a 
tulajdonában lévő intézmények fűtési- és melegvíz 
ellátó rendszereinek üzemeltetésével a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft–t kívánja megbízni.

Felhatalmazza továbbá, hogy ezen fűtési 
rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos
vagyonkezelői szerződést a  Képviselő-testület 
soron következő ülésén terjessze elő. 

Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős:    polgármester, jegyző 

8) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A Batsányi János Művelődési Központ kereste meg az 
önkormányzatot, hogy az ingatlanuk mellett van egy ingatlan, aminek a kezelői 
jogáról szerettek volna lemondani. Egy korábbi Képviselő-testületi döntés 
értelmében nekik ezt a korlátot kellene visszavonni, és utána ők ezt az ingatlant meg 
tudnák igényelni a Magyar Államtól, és kvázi 590 m2 területű ingatlanhoz jutnának, 
ami a rendezési tervükkel szinkronban beépíthető. Ezt akár egy lakásépítésre fel 
tudnák használni. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

81/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási 
Központ kérelmére - a Magyar Állam tulajdonában
és a VOKE Batsányi János Művelődési Központ 
kezelésében lévő - Tapolca 1609 helyrajzi számú 
ingatlan kezelői jogának törlése érdekében a 
80/1993. (III. 18.) Kt határozatát az abban
foglaltakkal együtt visszavonja.

Határidő: 2010. június 18.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

82/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolca 1609 helyrajzi számú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra
vonatkozó intézkedés megtételére.

Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca 1609
helyrajzi számú, 590 m2 területű, „kivett, 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1)
bekezdésében meghatározott önkormányzati
feladatok ellátása érdekében kívánja megszerezni
és lakásgazdálkodás, bérlakás építés céljára kívánja
felhasználni.

Az önkormányzat saját költségén vállalja a
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését.

Határidő: 2010. június 30.
Felelős: polgármester
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9) Megállapodás 2010. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattal a Széchenyi
István Szakképző Iskola működéséhez való hozzájárulásról 
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: A korábbi években az önkormányzat átadásra került
intézményeivel kapcsoltban megállapodást kötött a Veszprém Megyei
Önkormányzattal. A Széchenyi István Szakképző Iskolát visszavették 2008. június 01-
től olyan feltétellel, hogy a normatíván felül ha esetlegesen hozzá kell járulni a 
fenntartáshoz, akkor abból 5 millió forintot Tapolca Város Önkormányzata vállal át,
és az 5 millió forint feletti részt a Veszprém Megyei Önkormányzat fizeti ki. Tavalyi
évben erre nem került sor, mert belefértek ebbe a keretösszegbe. Idén viszont a terv
szerint ez már magasabb összeg lenne. A megállapodás szerint az inflációt is
figyelembe véve 5,2 millió lenne Tapolca város része, és a Veszprém Megyei
Önkormányzatnak 12.753 eFt-tal kellene támogatni az ő intézményüket. Felkéri a 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Horváthné Németh Edit 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 egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Ebből is látszik, hogy Tapolca Város 
Önkormányzatának a Megyei Önkormányzattal tényleg jó a kapcsolata, hiszen ők is 
viszont támogatják az átadott intézményeiket, de természetesen a korábbi
megállapodások alapján a Megyei Önkormányzat még azokat a támogatási
összegeket biztosítja számukra, amire szükség lesz. A napirend előtt elmondta, hogy 
a középfokú intézményeiknek ilyen fokú anyagi gondja nem lehet, tehát a
beiratkozást semmilyen jellegű probléma nem hátráltathatja. A város és a megye 
közösen meg fogja oldani azokat az anyagi természetű problémákat, ami esetleg 
felmerül. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van 
észrevétele, kérdése?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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83/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Veszprém Megyei Önkormányzattal a Széchenyi
István Szakképző Iskola költségvetésének 2010. évi 
finanszírozásáról szóló megállapodást az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodást írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10) Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Papp Zoltán Tamás főépítész 2003. óta látja el 
megbízási szerződéssel a főépítészi tevékenységet. A 2009-es Kormányrendelet 
alapján erről időnként be kell számolni. Ez az előterjesztés ezt a beszámolót 
tartalmazza. 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: Papp Zoltán Tamás főépítészt kérdezi, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Papp Zoltán Tamás főépítész: A beszámoló érdemi része a település főépítésze a 
rendezési terv gazdája. Az adatok, észrevételek gyűjtésétől a karbantartásig, 
hatályosulásig, és az új módosítás kezdeményezéséig. Az előterjesztésben utalnak a 
rendezési terv módosítására. Örömmel mondja, hogy a költségvetésben szerepel
ennek a munkának a megkezdése, a munkatervben szerepel, hogy ezzel október
hónapban foglalkozni kell. Javasolja, hogy a munkát kezdjék meg. Az IVS illetve az
akcióterületi terv nagyon nagy lehetőséget jelent a városnak, bár sok munka van 
vele. A korábbi Hild-díjas települési közérzetet is nagyon fontos sok helyen javítani.
Az Ady E. és a Fő utcai sikátorokat, átereszeket a mostani pályázat sikeresen 
megoldhatja.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városi főépítész 
tevékenységéről szóló beszámolót 14 igen szavazattal -  egyhangúlag – 
elfogadja.

11) Tapolca Város Bölcsődéjének elnevezése  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Idén ünnepelte a bölcsőde 50. éves évfordulóját. Ez 
alkalomból felmerült az ott dolgozók illetve a vezetés részéről, hogy az Alapellátás 
keretén belül működő bölcsődének nincs neve. Különböző javaslatokkal éltek az 
önkormányzat felé, hogy elnevezzék a bölcsődét. A több név közül a Ringató 
bölcsőde elnevezés kapta a legtöbb javaslatot. Ezt támogatja ő is, illetve szeretné, ha a 
Képviselő-testület elfogadná. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk 
álláspontját.

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

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

84/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a fenntartásában működő 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
önálló szakmai egységeként működő Tapolca, 
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Nagyköz u. 1-3. telephelyű bölcsőde a „Ringató 
Bölcsőde” elnevezést viselje. 

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, Jegyzőjét, az 
intézmény Igazgatóját a szükséges intézkedések
megtételére,

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: polgármester, jegyző, az intézmény 
igazgatója.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

85/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
alapító okiratának módosítására kidolgozott
alapító okirat tervezetet (és így az egységes
szerkezetű új Alapító Okiratot) 2010. július 1. 
hatállyal jóváhagyja, és a melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító 
okiratot az elfogadást követően a MÁK 
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény
részére küldje meg.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős:   jegyző 

12) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási
feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Minden évben szerepel az előterjesztés a 
munkatervben. Szerepel benne a térségi feladatokat ellátó Általános Igazgatási Iroda,
az Okmányiroda, a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda, Építéshatósági Csoport 
beszámolója. A városnak ez 39.404 eFt-jába került az elmúlt évben, amit a körzeti
feladatok ellátásához hozzátesz a normatíván felül. 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.  

Horváthné Németh Edit 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 egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

Császár László polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Szabóné Szakács Judit Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról szóló tájékoztatót 14
igen szavazattal - egyhangúlag – elfogadja.

13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi
gazdálkodásáról, valamint a 2010. évre vonatkozó üzleti tervekről  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Elfogadásra került valamennyi gazdasági társaságuk
beszámolója, illetve jóváhagyásra kerültek a 2010. évi tervek. A beszámolóban is
leírásra került, hogy az elmúlt évben egyik önkormányzati tulajdonú cégnél sem volt
semmi rendkívüli dolog. Minden cég elvégezte azt a feladatot, amivel az
önkormányzat megbízta. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,
ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Presits Ferenc képviselő: A Városgazdálkodási Kft. a parkolással is foglalkozik.
Előkészítés alatt van, hogy önálló önkormányzati tulajdonú cégeknek kell csinálni. A 
VG Kft-nek milyen kiesést jelent, takarékosságra, átszervezésre, létszámcsökkentésre
ad-e okot?

Császár László polgármester: Ezt a napirendet tárgyalni fogják. A már meglévő 
önkormányzati cégeket nem érinti. Ezt a tevékenységet folytathatja, viszont azon
esetleg majd el kell gondolkodni, hogy a Városgazdálkodási Kft-nek sok olyan
tevékenysége van, hogyan lehetne a tulajdont 100%-ossá tenni. Erről folynak az 
egyeztetések, ennek a jogi dolgát rendbe kell tenni. Nem szeretnének még egy
parkolási céget létrehozni. A most meglévő parkoló-állománnyal ez a cég működhet. 
Ha új parkolási terület kerülne bevonásra, akkor lépne életbe a most bevezetett
jogszabály. Ez a rendelet-tervezetben megfogalmazásra került, illetve addig,
ameddig a szerződés hatálya fennáll. Úgy gondolja a Városgazdálkodási Kft. jogi 
viszonyát kéne arra felé hozni, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft. legyen.
A korábban kialakult tulajdonosi szerkezetet semmi sem indokolja, hogy megosztott
alapítvány is részt vegyen ebben a tevékenységben.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati 
érdekeltségű gazdasági társaságok 2009. évi tevékenységéről, valamint 
a 2010. évi üzleti terveikről szóló tájékoztatót 14 igen szavazattal -  
egyhangúlag – elfogadja.

14) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Köszönti Ulrike Vollnert és Bogdán Mariannt az
alapítvány képviseletében. A törvény értelmében az önkormányzat kötelezően 
ellátandó feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása, az elhagyott állati
hulladékok begyűjtése, és a hulladékgazdálkodásról szóló törvény. Az 
önkormányzat ezzel a feladattal bízta meg 2003. március 01. óta érvényes
szerződéssel az alapítványt. Természetesen az alapítvány nemcsak ezt a feladatot 
látja el, hanem része a tevékenységüknek. Azért kérte az alapítvány vezetését, hogy
számoljanak be a munkájukról, illetve mik azok a tevékenységek, amik az ő 
bevételeiket és kiadásaikat adják, illetve milyen egyéb olyan tevékenységet
folytatnak a városban, ami közmegelégedésre ad okot. A különböző elismerésekben, 
kitüntetésekben részesítették már az alapítványt. 2006-ban az önkormányzat is
kitüntette Tapolca Város Közszolgálatáért az alapítvány vezetőjét. Úgy gondolja, 
fontos az a tevékenység, amit ők végeznek. A munkájuk jó része karitatív 
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tevékenység, tehát nem az, amit az önkormányzat el kell látni. Tájékoztatásul
elmondja, hogy az elmúlt időszakban voltak megkeresések az irányába. 2003. óta 
nem nézték át a szerződést, ezt szeretnék aktualizálni, mert vannak benne olyan 
dolgok, amelyek idejétmúltak. Az anyagi része is aktualizálásra kerülhet, ezt a
közeljövőben meg fogják tenni. Azokat a tevékenységeket, amik esetleg belekerültek 
akkor ebbe a szerződésbe, a napi tevékenységére aktualizálni fogják. Szeretné 
megköszönni az alapítványnak azt a tevékenységet, amit a térségben ellát. Reméli,
hogy a továbbiakban is hasonló jó kapcsolat tud megmaradni az önkormányzat
illetve a hivatal hatósági osztálya és az alapítvány között. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Császár László polgármester: Az alapítvány elnökét kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Ulrike Vollner az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke:
Magyarországon nagyon kevés olyan alapítvány működik ilyen szinten, mint az 
övék. Itt nincs rendszeres kutyaaltatás, ez már egy érték, amit támogatni lehet.
Mariann és ő mindent megtesznek azért, hogy az állatmenhely jól működjön, 
természetesen ezért egy fillért sem kapnak.

Császár László polgármester: Az ilyen jellegű gyepmesteri tevékenység a legtöbb 
helyen úgy működik, hogy a befogott kóbor állatokat elaltatják, és a gyepmester így 

végzi a tevékenységet. Náluk az alapítványnál nem így van, hanem az alapítvány
megpróbál gazdát keríteni ezeknek az állatoknak. Az állatok, amíg a menhelyen
tartózkodnak, addig az orvosi és egyéb beavatkozásokat, féregtelenítéseket és azokat
a dolgokat elvégzi, ami a kutyáknál szükséges. Az országban kevés ilyen jellegű 
tevékenység van. Ez az, ami kiemelendő az ő tevékenységükből.  

Ulrike Vollner az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány elnöke: Minden
külföldi forrást megszerez, 20 millió forint lesz az idei költségvetésük, tehát ezeket a
pénzeket adományokból összeszedni nem könnyű. A kutya örökbeadása mindig 
rendszeresen történik Németországba. Nagy előnye, hogy ő nem magyar.  

Bogdán Mariann az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkatársa:
Köszöni, hogy van lehetőségük megszólalni, és az önkormányzattal vagy a város 
lakóival együtt, hogy nem a maguk hobbijából dolgoznak, hanem a városért. Jó, hogy
van olyan fórum, ahol ezt el tudják mondani. A Képviselő-testületen kívül még nem 
kaptak olyan városbeli elismerést az emberektől, fontos, hogy a lakókkal is meg 
tudják most értetni, hogy értük dolgoznak, nemcsak az önkormányzatért.
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Császár László polgármester: Az önkormányzat részéről az anyagi és erkölcsi 
elismerés is meglesz az alapítvány irányába, ami eddig volt. Képviselő társait 
kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

86/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely
Alapítványról szóló beszámolót elfogadja, Ulrike
Vollner és segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi 
ki.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy
az „Assisi Szent Ferenc” Állatmenhely
Alapítvánnyal a gyepmesteri feladatokra kötött
vállalkozási szerződést felülvizsgálja, és módosítsa. 

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: polgármester

15) A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Megkeresés érkezett Orbán Tibor Úrtól, a Tapolca és
Környéke Bányászati Hagyományápoló Egyesület elnökétől, akik április 23-án 33 
alapított taggal létrehoztak egy új egyesületet. Mivel a Tapolca nevet szeretnék
felvenni, fő céljuk, hogy a bauxitbányász hagyományok megőrzése, ápolása, továbbá 
nemcsak a bauxitbányászat, hanem az egyéb bányászati ágaknak az ápolásáról is szó
van. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
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Orbán Tibor – Tapolca Város Épített és Természeti Értékeiért Közalapítvány
elnöke: A kérelemben minden benne van, hogy miért alakultak. Egy dolgot szeretne
kiemelni. Nemcsak bauxitbányászati emlékek vannak itt a környékükön, hanem
nagyfokú kőbányászkodás folyt, elsősorban bazaltbányászkodás. Annak is vannak 
olyan emlékei, amelyek megőrzésre alkalmasak. Úgy gondolják, hogy amennyiben 
erre majd módjuk és lehetőségük nyílik, Tapolcán lehetne egy ezzel kapcsolatos 
emlékszobát vagy olyan létesítményt elkészíteni, amelyik esetlegesen még másnak is
az érdeklődését felkelti. Kéri, hogy szavazzák meg a Tapolca név használatát.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

87/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
feljogosítja

a „Tapolca és Környéke Bányászati
Hagyományápoló Egyesületet” (8300 Tapolca,
Hősök tere 5., képviseli: Orbán Tibor, tevékenységi 
köre: a magyarországi bányászat hagyományainak
ápolása, részvétel a bányásztelepülések társadalmi
életében, rendezvények szervezése,
ismeretterjesztés) arra, hogy tevékenységi körében
Tapolca város nevét a kérelmében meghatározott,
az egyesület nevében megjelenítő módon használja 
mindaddig, amíg a kérelem alapját képező 
körülményekben változás nem áll be.

A jogosult haladéktalanul köteles a
körülményeiben beállott változásokat Tapolca
Város Önkormányzatának jelezni.

16) A Rendőrkapitányság részére adott 2009. évi támogatás módosítása  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A támogatás elszámolása több alkalommal került a
Képviselő-testület elé. Kapitány Úr megkereste az önkormányzatot, hogy a 
fénymásoló beszerzése nem úgy alakult, ahogyan ő szerette volna. Az önkormányzat 
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vásárolja meg a fénymásolót, és ők adják használatra a rendőrség részére. Felkéri a 
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

88/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
kötött megállapodásban 2009. évre biztosított
2.500.000,- Ft támogatás maradványösszegéből a 
242/2009. (XI. 26.) Kt. határozatával engedélyezett,
2010. évben az udvari kapu elektromossá történő 
átalakításához felhasznált 318.750 Ft-ról szóló
elszámolást elfogadja, továbbá engedélyezi, hogy
701.250,- Ft többletszolgálatra kerüljön
felhasználásra. A keretösszegből a 
Rendőrkapitányság által fel nem használt  500.000,- 
Ft visszafizetését kezdeményezi, melyből Tapolca 
Város Önkormányzata vállalja egy db SHARP AR-
M207 típusú fénymásoló beszerzését, melyet a
Tapolcai Rendőrkapitányság használatába ad. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekhez
szükséges megállapodást aláírja.

Egyúttal a támogatási összeggel történő elszámolás 
határidejét 2010. november 30. napjában határozza
meg, és az 58/N/2010. (IV. 30.) Kt. határozatát
visszavonja.

Határidő: 2010. július 30.
Felelős: polgármester
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16) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 
rendelet megalkotása

    Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A héten jelent meg a Magyar Közlönyben, melyet
június 14-én kaptak meg. A kihirdetést követő napon ez hatályba is lépett, ezért 
került be soron kívül a mai testületi ülésre ez az előterjesztés, amely néhány apró 
módosítással beépítésre kerül a parkolási rendeletbe, hogy ezt július 01-től 
alkalmazni tudják. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

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

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

Császár László polgármester: Jegyző Urat kéri, hogy ismertesse azokat a 
módosításokat, amik a rendelet-tervezetbe bekerülnek.

Dr. Imre László jegyző: Hatályban van már az a felsőbb jogszabály, amely alapján a 
helyi rendeletüket felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy a parkolást
igénybevevők számára egyértelmű legyen a parkolás rendje Tapolcán, illetve az ő 
jogszabályuk összhangban legyen a felsőbb szintű jogszabállyal. Nem kellett sok 
tekintetben módosítani a helyi rendeletüket. Ami a legfontosabb, hogy a minimálisan
igénybe vehető, illetve fizetési parkolási idő mértéke 30 percről 15 percre csökkent. 
Ez nyilvánvalóan a parkolást igénybevevők számára kedvezőbb. Ki kellett egészíteni 
a rendelet tárgyi hatályát, tehát parkolási díjat kell fizetni a jövőben a három és 
négykerekű motorkerékpárok, illetve a három és négykerekű segédmotoros 
kerékpárok után. A pótdíjak fizetésének rendszere is megváltozott, azonban az új
jogszabályszerkesztésre vonatkozó IRM rendeletre figyelemmel csak a
jogszabályhelyet határozták meg, a felsőbb szintű jogszabályt nem ismétlik meg a 
helyi rendeletben. A Polgármesteri Hivatal illetve az önkormányzat hivatalos
honlapjára a felsőbb szintű jogszabály pontos szövegét a rendelettel együtt fel fogják 
tenni annak érdekében, hogy a parkolást igénybe vevő helyi lakosok tisztában 
legyenek azzal, hogy ha megsértik a parkolás igénybevételének rendjét, akkor milyen
szabályok szerint kell a pótdíjat fizetni. Ez a legalkalmasabb módja, hogy akit ez
érdekel, az az önkormányzat hivatalos honlapján ezt megismerheti. A rendeletben
pontosan megjelölik azt a jogszabályhelyet, ahol a polgárok ezt elérhetik és
megtekinthetik. A többi javítása a rendeletben az egyszerűen csak jogszabály-
szerkesztési, alaki javítás. A módosításokat kiemelt szedéssel jelölték a rendelet-
tervezetben. Mindezekre való figyelemmel kéri a Képviselő-testületet, hogy a 
rendeletet támogatni szíveskedjenek.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

13/2010.(VI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet
tervezetét a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről elfogadja, és 
azt rendeletei közé iktatja.

17) A városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet
megalkotása Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A napokban hivatalosan is megkapták az értesítést,
hogy a Tapolca Belváros Értékmegőrző Rehabilitáció című pályázatuk nyert. Az 
irányító hatóság megküldte a tájékoztatást, hogy a végleges szám, amit elnyertek,
676.043.778.- forint. 15 napon belül kell a szerződést megkötni. Ehhez különböző 
feltételeknek kell megfelelni. A mellékletben szereplő rendelet-tervezetet az 
önkormányzatnak jóvá kell hagynia, ami egyébként a pályázati anyag melléklete
volt. Ebben a Tapolcai Városfejlesztési Kft-vel való kapcsolat is szerepel. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

14/2010.(VI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a 14/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet
tervezetét a városfejlesztéshez kapcsolódó
feladatok ellátásáról elfogadja, és azt rendeletei
közé iktatja.

18) A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című pályázat támogatási 
szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek Előterjesztő: Császár László 
polgármester

Császár László polgármester: A támogatási szerződéshez az irányító hatóság 
döntése értelmében bruttó 250.000.- forinttal csökkentették a támogatás mértékét,
ami egy projekt-előkészítési költséget nem ismer el. Ez kell nekik a korábban 
meghozott döntésükön keresztülvezetni. Az önkormányzat önereje legfeljebb bruttó
329.246.680.- forintra változik. 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: Reméli, hogy ha a szerződés feltételei beadásra 
kerülnek, akkor aláírásra kerülhet, és akkor elkezdődhet a munka is. Képviselő 
társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele,
kérdése?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

89/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
szükséges módosításokat megismerve, az eredeti
cél megvalósulása érdekében elfogadja Tapolca
Város módosított Végleges Belváros Rehabilitáció
Akcióterületi Tervét.
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Felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy 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, a
Regionális Operatív Programok Irányító Hatóság
vezetője által csökkentett összköltséggel és 
feltételesen támogatott pályázat keretében, nyújtsa
be „A tapolcai belváros értékmegőrző 
rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 
azonosító számú projekt pályázati útmutatónak és
a közreműködő szervezet támogató levelében 
foglaltaknak megfelelő, támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges dokumentációt.

A pályázat 2. fordulójában megítélt 676.046.778,-
Ft, azaz Hatszázhetvenhatmillió-negyvenhatezer-
hétszázhetvennyolc forint támogatási összeg
kiegészítésére, legfeljebb bruttó 329.246.680,- Ft,
azaz Háromszázhuszonkilencmillió-
kettőszáznegyvenhatezer-hatszáznyolcvan forint 
összegű önkormányzati saját erőt biztosít, melyből 
276.406.371,- Ft, azaz Kettőszázhetvenhatmillió-
négyszázhatezer-háromszázhetvenegy forint a
pályázatban elszámolható költségek önerejére,
52.840.309,-Ft, azaz Ötvenkettőmillió-
nyolcszáznegyvenezer-háromszázkilenc forint el

nem számolható költségek fedezetére előzetes 
kötelezettség vállal, a 2010-2011. évek
önkormányzati költségvetései, a zártkörű 
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény 
forrásai terhére.

 Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
városrehabilitációs szerződéssel kapcsolatos 
további szükséges intézkedések megtételére.
Egyúttal a tárgyban hozott 16/2010. (II.03.) Kt.
határozatát visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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VEGYES ÜGYEK

- Tapolca Város helyi közforgalmú közlekedésének normatív támogatása a
2010. évre

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ennek az elfogadására azért van szükség, mert az MB
Balaton Kft-vel van szerződésük. A Magyar Államkincstártól az ehhez kapcsolódó 
támogatást le tudják hívni, ezt egy Képviselő-testületi döntéssel is meg kell erősíteni. 
Ez az előterjesztés ezt tartalmazza. Az elmúlt években is 6 millió forinttal támogatták 
az ő munkáját. Ezen kívül kap központi normatív támogatást, és ehhez kell ez a 
döntés. 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: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

90/N/2010. (VI.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nyilatkozatot ad ki a Magyar Államkincstár
számára arról, hogy
a)
Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2010. (II.15.) Kt. rendelete és a 302/2006
(XII.12.) Kt. számú képviselő-testületi határozata 
alapján a helyi közlekedést 2010. december 31-éig
az Átv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás
útján kiválasztott közszolgáltató, az MB Balaton
Szállítási és Szolgáltató Kft. üzemeltetésében tartja
fent. A közszolgáltató számára nyújtott vissza nem
térítendő önkormányzati támogatás összegére a 
2007., 2008., 2009. és 2010. évi költségvetésében évi
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6.000.000,- Ft-ot, azaz Hatmillió forintot
szerepeltetett.
b)
Tapolca Város Önkormányzata a helyi közlekedést
2010. január 1-től 2010. december 31-éig fenntartja 
c)
Tapolca Város Önkormányzata az Atv. 6. §-a
alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte
meg a szolgáltatóval a közszolgálati szerződést. 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

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

Szatmári Jánosné képviselő: Kérdezi, hogy a vízkutatással hol tart az
önkormányzat? A fúrások a laktanya területén hogy állnak? Arról volt szó, hogy I.
félévben megoldásra kerül, vagy elkezdik. A varroda épületével van gondja. Az
épület amilyen volt, ahhoz képest romokban hever. Tegnap kb. 10 gyereket zavartak
ki, bemásznak az ablakon. Valami megoldást kell keresni, mert abból óriási botrány
lesz. Ott cigarettacsikktől kezdve minden van. Megkezdődött a szünidő, nem tudnak 
mit kezdeni az idejükkel. Polgármester urat kéri, hogy valamilyen intézkedést tegyen
ez ügyben. Az ablakokat vagy téglával be kell rakni. A gyerek azt mondta, hogy
berúgta a focit, és azért kellett bemenni. Úgy tudja, hogy a Kormány intézkedik azzal
kapcsolatosan, hogy a postákat visszatelepítik azon helyeken, ahol megszűntették. 
Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kaptak-e valamilyen intézkedést, és hogy a
lakótelepen lesz-e postájuk, vagy nem? Amennyiben mód és lehetőség van rá, kérik a 
postának az újranyitását.

Császár László polgármester: Semmilyen információjuk nincs a postával
kapcsolatban. A varroda épületével kapcsolatban annyit tud ígérni, hogy megnézik,
hogy milyen olyan műszaki megoldást lehet találni, amivel ezt meg lehet 
akadályozni, hogy oda bejussanak. A korábbi pályázataik, amik voltak, nem nyertek.
Ennek az állagmegóvására per pillanat sokkal több pénzt nem tudnak fordítani. A
napi őrzés-védelmét nem tudják biztosítani, de megnézik, hogy esetleg egy 
befalazással vagy bedeszkázással a földszinti ablakokat ha meg tudnák oldani nem
nagy összegből, akkor megoldják. A kútfúrással kapcsolatban információi szerint az 
engedélyezési eljárás van folyamatban. Június végére ígérték, hogy meglesz a
fúrásnak az engedélye, amivel elkezdheti a konkrét fúrást. A hatóságoknál vannak az
engedélykérelmek. A hévíz miatt meg kell kérni több szakhatóságnak az
állásfoglalását.
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Lévai József képviselő: A Május 1. utcai lakópark lakói közül keresték meg többen
is, hogy ott van egy önkormányzati épület, annak a lakói közül is volt egy ideiglenes
épület, akinek a lakói nem igazán tartják be az együttélés szabályait. Tudnak ezzel
kapcsolatban valamit tenni? Meg tudják védeni az ott lakókat az attrocitásoktól, hogy
tudjanak normális körülmények között élni?

Császár László polgármester: Tavaly lett elkülönítve forrás lakásvásárlásra, hogy
megoldják azt a problémát. Három lakást vásároltak már. Azokkal a lakókkal, akik
ott hajlandók az önkormányzattal együttműködni, azoknak segítenek. A Május 1. 
utcában hat lakás van, abból az egyik lakót kilakoltatták. Négy lakással dűlőre 
tudnak jutni, és őket ezekbe a lakásokba be tudják költöztetni. Festések és kisebb 
helyreállítások, csatornabekötések vannak folyamatban, hogy a most vásárolt
lakások bérbe adhatók legyenek. Ha ezek készen vannak, akkor a Május 1. utcából
kiköltöztetésre kerülnek a lakók, és utána ennek, ha a bontási engedélye megvan,
akkor azonnal bontásra kerül a ház, ahogyan az Ipar utca sarkán is az a ház, mert a
védterület miatt bontásra volt ítélve, mert már voltak olyanok, akik be szerettek
volna költözni, holott már be volt falazva. Úgy gondolja, hogy a jövő hónap 
folyamán ez végbe tud menni, és a gond – ami tudomása szerint is napi szintű, 
hiszen nála is többször fogadóórán megjelentek mindkét fél részéről, talán meg 
tudják oldani a problémát.

Dr. Csonka László képviselő: A kórházat támogatni szándékozó állampolgároknak
mondaná, hogy az átutalási utalványok találhatók a kórház portáján, felvételi irodán,
a kórház valamennyi osztályán, a Polgármesteri Hivatal portáján. Aki számláról utal
át, az a számlaszámot megtalálja ezen az utalványon.

Császár László polgármester: A felhívás a televízióban folyamatosan megy, melyen
szerepelnek a számlaszámok.

Lévai József képviselő: Lakótelepi lakók kérdezték, hogy az teljesen törvényszerű-e, 
hogy a paintballosok az egész laktanya területét használják, vagy az csak egy adott
területre korlátozódik a tevékenységük? Probléma az, hogy több épület nyílászárói
sérülnek a játék során. Egy némelyik épületnek azért még van értéke, betörött
ablakok is találhatók.

Császár László polgármester: Megállapodás van a paintballos szervezet és az
önkormányzat között, a szervezet tavaly 300.000.- forintot fizettek érte a nyári
időszakra. A szerződést idén is addig, amíg nem rendeződik a laktanya sorsa, 
megkötötték velük. A szerződésben szerepel, hogy milyen feltételekkel és hogyan 
használhatják a laktanya területét. Ezen kívül is vannak igények. Az utóbbi időben 
veterán motorosok akarták igénybe venni a laktanyát, mert felvonulásra, versenyre
szeretnék igénybe venni a területet, ez egy egynapos rendezvény.

Barbalics Antal képviselő: A paintballosoknak a szerződése konkrétan rögzíti 
azokat a mozgástereket, illetve azokat az épületet, amiket használhatnak. Ebből az 
egyik az a régi tisztiétkezde volt, amit már a laktanya bezárása előtt három évvel 
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nem használt maga a laktanya sem. Két épület van, amit használnak, és ez a
szerződésben szerepel. Jellemzően ők már szerződést kötöttek Lesencetomaj Község 
Önkormányzatával, és az Uzsabánya irányában lévő garázsokat is használják, tehát 
az ő területükön a szerződés szerint azt a két épületet. Abban képviselő úrnak igaza 
van, hogy néha előfordult, hogy véletlenül meghibásodás történt, de a szerződésben 
is szerepel, hogy folyamatosan a szervezet helyreállítja ezeket a károkat.
Időszakonként átjárják a területet, és a hibákat kijavítják. Ami épület sérül, vagy a 
festék ráfolyik, akkor azt le szokták mosni.

Pócsi Béla díszmadártenyésztő: Elmondja, hogy a látványterv elkészítésekor
figyelembe kellett venni azokat a domborzati adottságokat. Ennek a területnek a
közepén van ez a bizonyos épület. Az rendben van, hogy ellopták a nyílászáró
szerkezeteket, de hogy már a szerkezeti főfalat is szétbontják az emberek, szó szerint 
kis méretű téglákként szedik szét az épületet. Ha valaki olyan ember fog odamenni, 
aki nincsen tisztában a statikával, és úgy fogja kiszedni a téglát, hogy az áthidaló
mellett van, és tragédia következik be, az szerinte nem lenne jó senkinek sem. Azt az
épületet úgy le kellene zárni, hogy ne tudjanak esetleg abban az épületben több kárt
tenni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy egy olyan felelőst kellene Tapolcán találni, aki 
a rágcsálóirtásért felel. Tapolcán a rágcsálók elszaporodtak. A Csokonai illetve a
Bányász utcánál nagyon sok mérget ki kellene helyezni, hogy ezeket az állatokat
valamilyen formában kordában tudják tartani. Ha a feldúsulás be fog következni
Tapolcán a rágcsálók miatt, akkor az nagyon súlyos következménnyel jár.

Császár László polgármester: Rágcsálóirtásra van megállapodása az
önkormányzatnak, és rendszeresen végzik is. Az, hogy vannak időszakok és 
területek a városban, ahol fel van dúsulva az állomány, az előfordul, de minden 
évben rendszeresen több alkalommal irtanak. Ha valahonnan ilyen jelzés érkezik,
akkor még külön is meg szokták rendelni a rágcsálóirtást. A lőtérnél nagy 
valószínűséggel azt is le fogják bontani, hogy az ilyen baleseteket megelőzzék. Ami 
még kinyerhető anyag, azt kiszedik belőle, és az lebontásra kerül, hogy az esetleges 
baleseteket meg tudják előzni.  

Egyéb képviselői kérdés nem hangzik el. Több napirendi pont, észrevétel nem lévén 
Császár László polgármester megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést 12.40 órakor
bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester  jegyző 


