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Batsányi János: Tekintetes nemes Abaúj vármegye örömünnepére (részlet)
előadja: Szabó Ábel 

Bognár Ferenc korelnök: Tisztelettel köszönti Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének mai alakuló ülésén megjelent valamennyi kedves vendéget, a 
város közéletében szerepet játszó gazdasági szervezeteket, civil szerveződéseket, 
intézmények megjelent vezetőit. Külön köszönti Lasztovicza Jenő országgyűlési 
képviselő urat, a térség választott képviselőjét, a Veszprém Megyei Közgyűlés 
elnökét. Tisztelettel köszönti Dr. Kajtár György urat, a Helyi Választási Bizottság
elnökét abból az alkalomból, hogy a mai napon Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete alakuló ülésére kerül sor. Felkéri a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy az október 3-i helyi önkormányzati választások eredményét ismertesse.

Dr. Kajtár György a Helyi Választási Bizottság Elnöke: A Helyi Választási Bizottság
nevében tisztelettel köszönt minden megjelentet. 2010-ben jelentős jogszabályi 
háttérváltozáson esett át a választási rend, alapjaiban kellett újjáalkotni, és ezen rend
alapján megállapíthatták, hogy a választási eljárás egyszerűbbé vált, és a választás 
eredményeképpen létrejött testületek jelentős létszámcsökkenést eredményeztek. A 
megyei önkormányzat létszáma korábban 40 fő volt, most 18 fő lett. A 2010. évi L. 
törvény szabályozza a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek 
választását. A szabályozásból kiemelné az 1. § (2) bekezdését, ami a választások
tisztaságának garanciális szabályait tartalmazza. Mindannyian ismerik az
országgyűlési képviselők megválasztása során megvalósult visszaéléseket, amikor is 
a lakóhelytől távol tartózkodók visszaélésszerűen próbálták gyakorolni 
választójogukat. Ez a módosítás a visszaélés lehetőségének csökkentését tűzte ki 
célul, és azt a szabályt tartalmazza, hogy a lakóhelyüktől távol csak azoknak teszi 
lehetővé a választáson való részvételt, akik a választás kitűzését megelőzően 
legalább egy hónappal az adott településen tartózkodási helyet létesítettek. Ez azt
jelenti, hogy az életvitelszerűen az adott településen lakók élhessenek választási 
jogukkal. A tízezernél nagyobb lélekszámú település, mint amiben Tapolca is van,
úgynevezett vegyes választási rendben választja meg a képviselőket, ami azt jelenti, 
hogy egyéni képviselőket választanak az egyéni választókerületben, és ún. listás 
mandátumot szerezhetnek a törvényben meghatározottak szerint. Az egyéni
választókerületek száma jelenleg nyolc a korábbi tízhez képest. A korábbi rend
szerint a tíz választókerület mellett hét fő juthatott be lista alapján a 
töredékszavazatok alapján. 17 képviselővel és a polgármesterrel szemben most 11 
képviselő és a polgármester alkotja a helyi önkormányzatot. Ismerteti a választások 
eredményeit.

A 1. számú választókerületben 1974 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 38,5%-a, azaz  760 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 14 volt. A 746 érvényes szavazatból Sólyom Károly 233, Bakos
Nándor 88, Lévai József 169, Barbalics Antal 12, Horváth Gábor 121, Szatmári
Jánosné 123 szavazatot kapott, így 233 szavazattal (31,23%-kal) Sólyom Károly lett az
1. számú egyéni választókerület képviselője.  
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A 2. számú választókerületben 1957 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 32,7%-a, azaz  640 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 17 volt. A 623 érvényes szavazatból Horváthné Német Edit 313,
Szalkai Zsolt Attila 145, Balázsné Kiss Éva 115, Kövessi Sándor 50 szavazatot kapott,
így 313 szavazattal (50,24%-kal) Horváthné Németh Edit lett a 2. számú egyéni
választókerület képviselője.  

A 3. számú választókerületben 1907 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 37,23,5%-a, azaz  710 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 13 volt. A 697 érvényes szavazatból Horváthné Szalay Gyöngyi
318, Dobó Zoltán 185, Székely Jenő 158, Vörös Béla 36 szavazatot kapott, így 318 
szavazattal (45,62%-kal) Horváthné Szalay Gyöngyi lett a 3. számú egyéni
választókerület képviselője.  

A 4. számú választókerületben 1949 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 37,04%-a, azaz  722 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 24 volt. A 698 érvényes szavazatból Koppányi Ferenc 385, Soós
Tamás 136, Peszleg Gyula 121, Pálosi János 56 szavazatot kapott, így 385 szavazattal
(55,16%-kal) Koppányi Ferenc lett az 4. számú egyéni választókerület képviselője.  

Az 5. számú választókerületben 1925 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 31,74%-a, azaz  611 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 12 volt. Az 599 érvényes szavazatból Sági István 268, Szigetvári
Csaba 142, Árvai Gábor 99, Pócsi Béla 35, Bozsoki Lajos 55 szavazatot kapott, így 268
szavazattal (31,74%-kal) Sági István lett az 5. számú egyéni választókerület
képviselője.  

A 6. számú választókerületben 1923 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 33,49%-a, azaz  644 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 

szavazatok száma 9 volt. A 635 érvényes szavazatból Bognár Ferenc 264, Rig Lajos
143, Buzás Gyula 170, Domán Gábor 58 szavazatot kapott, így 264 szavazattal
(41,57%-kal) Bognár Ferenc lett a 6. számú egyéni választókerület képviselője.  

A 7. számú választókerületben 1609 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 34,68%-a, azaz  558 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 14 volt. Az 544 érvényes szavazatból Marton József 283, Vajda
Attila 115, Dr. Szabó Jánosné 109, Tóth Tibor 37 szavazatot kapott, így 283
szavazattal (52,02%-kal) Marton József lett a 7. számú egyéni választókerület
képviselője.  

A 8. számú választókerületben 728 választópolgár került felvételre a névjegyzékbe,
melynek 38,05%-a, azaz  277 fő jelent meg szavazási szándékkal, érvénytelen 
szavazatok száma 3 volt. A 277 érvényes szavazatból Bakos György 183, Németh
Zsolt 47, Hazafi József 28, Szamosvári Tibor 16 szavazatot kapott, így 183 szavazattal
(46,66%-kal) Bakos György lett a 8. számú egyéni választókerület képviselője.  
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A JOBBIK Magyarország két mandátumot szerzett, az MSZP pedig egyet. A JOBBIK
részéről volt egy visszalépés, és ennek eredményeképpen Szalkai Zsolt Attila és Rig 
Lajos nyert a kompenzációs listáról mandátumot. Az MSZP egy mandátumot
szerzett a kompenzációs listáról, a képviselő a listáról Lévai József. Tájékoztat 
mindenkit, hogy a választások napján kisebbségi önkormányzati választást is
tartottak. A Magyarországi Cigányok Független Érdekvédelmi Szövetsége 4 jelöltet
állított, a LUNGO-DROM ugyancsak négy jelöltet állított. A választás eredménye az
lett, hogy a négy megválasztott képviselő valamennyi jelöltje a LUNGO-DROM lett, 
tagjai a következők: Bartha József, Bartha Józsefné, Tóth István és Ungai Tímea. Ők 
alkotják Tapolcán a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot. A Német Kisebbségi
Önkormányzat esetében négy jelölt volt, mind a négyüket megválasztották, és így
Pem Imre, Molnár Attila, Molnárné Resch Myrtill és Holczbauer László alkotja a
Német Kisebbségi Önkormányzatot, valamennyien a Veszprémi Német Közösség
jelöltjeként indultak. A választás során részt vevőknek köszöni a segítséget, 
eredményes munkát kíván mindenkinek.

Visszaadja a szót Bognár Ferenc korelnöknek.

1. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele  

Bognár Ferenc korelnök: Köszöni a beszámolót. Elmondja, hogy az ünnepélyes
eskütételre kerül sor. Megkéri Dr. Kajtár Györgyöt, a Helyi Választási Bizottság
Elnökét, hogy szíveskedjen az esküt a megválasztott képviselőktől kivenni, majd 
részükre megbízóleveleiket átadni.

Dr. Kajtár György a Helyi Választási Bizottság Elnöke: A települési képviselőket 
kéri, hogy a szöveget mondják utána, a jelenlévőket pedig, hogy az eskü letételét 
felállással tiszteljék meg.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai az esküt leteszik. A Helyi 
Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket.

2. Polgármester eskütétele

Bognár Ferenc korelnök: Elmondja, hogy most Polgármester Úr ünnepélyes
eskütételére kerül sor. Megkéri Dr. Kajtár Györgyöt, hogy szíveskedjék az esküt
Polgármester Úrtól kivenni, majd részére megbízólevelét átadni.

Dr. Kajtár György a Helyi Választási Bizottság Elnöke: Kéri a polgármestert és a
jelenlévőket, hogy az eskü idejére álljanak fel.  

Császár László polgármester a Képviselő-testület előtt az esküt leteszi. Dr. Kajtár 
György a megbízólevelet átadja Császár László polgármesternek.
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Németh István Péter „Tapolcai négy évszak” című versét szavalja el. 

Bognár Ferenc korelnök: Bejelenti, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete megalakult. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kéri a 
képviselőket, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokat elfogadni 
szíveskedjenek.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban szereplő 
napirendi pontok tárgyalásával 12 igen szavazattal – egyhangúlag – egyetért.

NAPIREND

4. Polgármesteri illetmény megállapítása
 Előterjesztő: Bognár Ferenc korelnök  

5. Bizottsági tagok megválasztása,
eskütétele

   Előterjesztő: Császár László polgármester 

6. Alpolgármesterek tiszteletdíjának
megállapítása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

7. A vörösiszap katasztrófa károsultjainak
támogatása

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Bognár Ferenc korelnök: A Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október
3-i választási eredményeket. Kéri, hogy határozatban ezeket az eredményeket
erősítsék meg. Aki el tudja fogadni a Helyi Választási Bizottság elnökének 
beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

112/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a Választási Bizottság elnökének
jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a 2010.
október 3-án megtartott önkormányzati
választások eredménye az alábbi:
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Szavazóként megjelentek száma:  4922 fő 
Érvénytelen szavazatok száma: 38 db
Érvényes szavazatok száma: 4875 db

Császár László FIDESZ-KDNP
polgármester-jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 2565 db

Dobó Zoltán JOBBIK Magyarország
polgármester-jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 1098 db

Lévai József MSZP
polgármester-jelöltre leadott érvényes
szavazatok száma: 1212 db

Az egyéni választókerületi képviselő választás 
során megválasztott képviselők száma:  8 fő 

Kompenzációs listán megválasztott képviselők 
száma:  3 fő 

Tapolca Város Polgármestere: Császár László

Bognár Ferenc korelnök: Tisztelettel kéri fel Császár László polgármester urat a
székfoglaló beszédjének megtartására.

Császár László polgármester: Tisztelt Ünnepi Testületi Ülés! Hölgyeim és uraim!
Tisztelt meghívottak, kedves tapolcaiak! Tapolca történelmének jelentős eseménye 
történt meg a mai este, a rendszerváltozást követően 6. alkalommal alakulhatott meg 
a demokratikusan választott képviselő-testület. A helyi választási eredményeket 
felsorolni nem kívánom, azok szemléletesen már ismertetésre kerültek.
Összefoglalóan azonban szeretném elmondani, hogy az eredmény ismét bizonyította,
a tapolcaiak jelentős többsége nem akarja, hogy más politika legyen városunkban, 
szavazataikat a folytatás, a Tapolcát 1998 óta irányító polgári összefogás erői mellett 
tették le. Köszönet érte! Hittel vallom, hogy nem a szavak, sokkal inkább a
cselekedetek, a közösség szolgálata lehet csak iránytűje a jövőnek. Polgármester 
elődöm, Tapolca Város Díszpolgára, Ács János példamutató városépítő 
tevékenységének legfőbb rendező elve is a feltétel nélküli szolgálat volt. Az ünnepi 
alkalmak során, tíz éves polgármestersége időszakában többször is kifejezésre 
juttatta a következő örökérvényű igazságot: „Élni ott jó, ahol számítanak Rád. Ott, 
ahol Neked is van jogod. Ott, ahol őszintén embernek és polgárnak érzed Magad”. 
Ezt tekintem én is az Önökért, a közért végzendő munka meghatározó alapjának. Az 
időközi polgármester választásomat követő első programbeszédemben 
elhangzottakat szeretném itt is megerősíteni. A városfejlesztési-városrendezési, az 
egészségügyi és szociális ellátással, az oktatással, a közművelődéssel és a sporttal 



7

kapcsolatos feladatokat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
elfogadott, szükségszerűen módosítható Integrált Városfejlesztési Stratégia, a 
közösen megalkotásra és elfogadásra kerülő, 2011-2014 évekre vonatkozó helyi 
gazdaságfejlesztési program, a hatályos és a változó körülményekhez igazítható
oktatási, közművelődési, testnevelés és sport koncepciók alapján kívánom ellátni. 
Mindezeket az eddig is tapasztalt konszenzus alapján, valamennyi képviselő 
társammal együtt szeretném Tapolca érdekében megtenni. Az elkövetkezendő 
időszakban a város biztonságos működtetése mellett továbbra is nagy hangsúlyt kell 
helyeznünk a fejlesztésekre, a költségcsökkentő, energiahatékony megoldásokra a 
mai kor és gazdasági helyzet elvárásainak megfelelően. Városunknak sajátosságából 
és jogszabályi kötelezettségeiből adódóan sokrétű feladatellátásnak kell megfelelnie. 
Így különösen fontos külső fejlesztési források bevonása az önerő biztosítása mellett. 
Természetesen ehhez az is kell, hogy a pályázati lehetőségek biztosítottak legyenek 
és a város is partnere legyen – a rendelkezésére álló eszközökkel – a befektetőknek, 
különösen a helyben érdekelt, a településen fejleszteni kívánó gazdasági
társaságoknak. Az önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok, de kiemelten a Polgármesteri hivatal esetében
feltétlen elsőbbséget kell biztosítani a pályázati előkészítési, kezelési, tervezési 
tevékenységnek. Ehhez olyan szervezeti keret szükséges, amely a sikeres és
eredményes korábbi projektjeink kezelése mellett, új pályázatokat tud előkészíteni 
benyújtásra a városfejlesztési célok teljesülése érdekében. A pályázati és befektetői és 
saját forrásaink, a lehetőségek és korlátok figyelembe vételével szükséges és fontos a 
városfejlesztés, városrendezés, munkahelyteremtés területén: A volt honvédségi
ingatlan-együttes többcélú, turisztikai és egyéb hasznosítása, ennek keretében városi
fürdő, tanuszoda létesítése. „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” 
projekt sikeres megvalósítása. Kezdeményezés a Tavasbarlang önkormányzati
érdeket is szolgáló önálló vagy közös működtetésére a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkkal. A Városi Piac vásárcsarnokká történő fejlesztése. Tapolca közúti és vasúti 
közlekedése javításának, az északi tehermentesítő útgyűrű szakasz építésének 

kezdeményezése, a kerékpárutak továbbépítése a városon belül és a Balaton
irányába. A fiatalok, a vállalkozások, a munkahelyek megtartása, a letelepedés
elősegítésére bérlakások építése, lakóterületek, telephelyek infrastrukturális 
kialakítása, fejlesztése. Az oktatás, a közművelődés, a sport területén: Az 
önkormányzati intézmények energiahatékony infrastrukturális felújításának
folytatása. A több épületben, nehéz körülmények között működő Szász Márton 
Általános Iskola feladatellátásának központosítása. Az egészségügyi és szociális
ellátás során: A Ringató Bölcsőde energiahatékony infrastrukturális felújítása, 
csoportbővítése, szolgáltatásfejlesztése. A Városi Kórház és Rendelőintézet 
épületeinek energia-hatékony felújítása, műszerfejlesztése és annak vizsgálata, hogy 
a jövőben is születhessenek gyerekek városunkban. Az Új Széchenyi Terv 
lehetőségeivel egészségipari fejlesztés a kórházi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a 
termálvíz és a gyógy-barlang adottságainak kihasználásával. Korszerű mentőállomás 
építése megyei önkormányzati segítséggel, kistérségi települési összefogással. A
tervezett fejlesztések eredményes megvalósításához, az új célok meghatározásához,
az élhető kisvároshoz szükséges a városi polgárokkal, a civil szervezetekkel folytatott 
rendszeres párbeszéd, a kapcsolattartás új kereteinek kialakítása, az önkormányzati
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működés „társadalmasítása”, elfogadtatása, ügyfél- és vállalkozásbarát, az 
önkormányzati érdekeket jól ismerő, azokat messzemenően figyelembe vevő, segítő 
hivatali működés, a folyamatos jelzés, együttműködés a társhivatalokkal. 
Elengedhetetlen a kialakult jó kapcsolat további ápolása a történelmi egyházakkal, a
kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel. Szolgálatukra, támogatásukra
a jövőben is számítok. Az előzőkben elhangzottak elősegítése érdekében az 
önkormányzati támogatási-pályázati rendszert fenntartani, továbbfejleszteni
kívánom. Az újjáalakulás előtt álló Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás 
szervezeteiben Tapolca képviselőjeként meghatározó szerepet kívánok betölteni. 
Célom, hogy a közös térségi fejlesztések és a feladatok teherviselése is közösen,
együttműködve történjenek, a kistérség 33 települése, falvai és városai javára. Fontos 
feladatnak tartom közös fellépésünket a térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése
és turisztikai látogatottságunk, a vendégéjszakák növelése érdekében. Tisztelt
Választópolgárok! Kedves Barátaim, Képviselőtársaim! A Kormány által 
meghirdetett Nemzeti Együttműködés Programja, a munka, otthon, család, egészség, 
rend szellemében kívánom Tapolca városának polgármesteri tisztségét betölteni! A
képviselő-testület munkáját úgy fogom irányítani, hogy az mindenkor, mindenhol a 
lehetőségeket figyelembe véve a város fejlődéséért, jövőjéért dolgozzon. Ebben 
számítok képviselőtársaim, a bizottságok külső tagjai aktív részvételére, javaslataik 
kidolgozására, előterjesztésére. Hosszú idő után mondhatjuk azt Tapolcán, hogy 
„Előttünk a város, mögöttünk a Kormány!” Mindez azonban csak akkor lehet előny 
számunkra, ha mi, saját magunk közösen, törvényesen, jó színvonalon, békességben
végezzük munkánkat városunkért, Tapolcáért! Széchenyi István gondolatával zárom
beszédemet: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Önökkel,
veletek sikerülni fog!

4. Polgármesteri illetmény megállapítása
 Előterjesztő: Bognár Ferenc korelnök  

Bognár Ferenc korelnök: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a 
polgármester díjazásáról, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, 
juttatásairól. A törvény 4. § (4) bekezdés második mondata szerint a polgármester
illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, mely miatt nyilvános 
ülésen tárgyalandó. A Pttv. 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a 
polgármester illetményéről az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester 
megválasztását követő első ülésen dönt. A Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 71. § alapján a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozóknál az alapilletmény
38.650,- forint. Jelenleg Tapolca Város Polgármesterének havi illetménye 521.775,- Ft,
mely a Pttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt –10.000-nél több lakosú település esetén
figyelembe vehető- 13,5-ös szorzószám alkalmazásával került megállapításra. A Pttv. 
4/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetményének a választást
követően megállapított összege a választást megelőző polgármesteri illetményének 
összegénél kevesebb nem lehet. Tapolca Város lakosságának száma 2010. január 1-én
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16.960 fő, ezért a Pttv. 3. § (2) bekezdésében szereplő 13,5-ös szorzószám további 
alkalmazásával a polgármesteri illetmény 521.775,- Ft-ban állapítható meg. Az
illetményt összegszerűen kell megállapítani a képviselő-testület nyilvános ülésén. Az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet 3. § (1) 
bekezdése és a Pttv. 18. § (1) bekezdés értelmében a Tapolca város polgármesterét a
polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő tevékenysége ellátása során felmerült 
–számlával igazolt– szükséges költségeik megtérítése. Az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet 3. § (2) bekezdésben foglaltak
szerint a polgármester kérelmére –választása szerint– a Képviselő-testület a 
költségtérítést átalányként is megállapíthatja, melynek mértéke polgármester
esetében illetménye 30 %-ának megfelelő összeg. Tapolca Város polgármestere, 
Császár László a költségtérítés átalányként való megállapítását kérte, erről írásban 
nyilatkozott.

Császár László polgármester: Bejelenti, hogy az önkormányzati törvény vonatkozó
rendelkezései értelmében személyes érintettség miatt a döntéshozatalban nem kíván
részt venni.

Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzik el, Bognár Ferenc korelnök az I. határozati
javaslatot szavazásra teszi fel.

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

113/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Császár László polgármester
illetményét a 2010. október 4. napjától bruttó
521.775,- Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer-
hétszázhetvenöt Ft/hó összegben állapítja meg.

Bognár Ferenc korelnök a II. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

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

114/N/2010. (X.12.) Kt.                                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Császár László polgármester
költségátalányát illetményének 30 %-nak
megfelelő összegben: bruttó 156.533,- Ft-
ban, azaz Egyszázötvenhatezer-
ötszázharminchárom forintban állapítja
meg.
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Bognár Ferenc korelnök: Ezennel Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hivatalosan is megalakultnak tekinthető. A jogszabályban előírt kötelezettségei eddig 
terjedtek.  E helyről szívből gratulál Polgármester Úrnak, és valamennyi Képviselő 
társának, további tevékenységükhöz, esküjükhöz méltó módon való helytállást és
kitartást kíván. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy fogja 
munkáját végezni, hogy az méltó legyen Tapolca hírnevéhez, hogy a tapolcaiak
büszkék lehessenek arra, hogy tapolcaiak, büszkék lehessenek arra, hogy magyarok
és hogy európaiak is. Megköszönve a megtisztelő megbízatást, az ülés további 
vezetését átadja Császár László polgármester úrnak.

Császár László polgármester az ülés vezetését átveszi.

Császár László polgármester: Megköszöni képviselő úrnak az ülés levezetését, 
illetve köszöni valamennyi képviselő társának az iránta való bizalmát.  

5. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: A képviselő–testület a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg
a szervei közötti munkamegosztást. Erre alapozva mondja ki a törvény 22. § (1)
bekezdése, hogy a képviselő–testület rendelkezik bizottsági szervezetéről, és 
választja meg bizottságait. A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése
meghatározza a képviselő-estület állandó bizottságait, illetve azok létszámát.  Az 
SZMSZ szerint a képviselő-testület három bizottságot hozott létre az alábbi 
létszámokkal: Ügyrendi Bizottság (3 fő képviselő), Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság (létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő), Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság (létszáma 9 fő, melyből képviselő 5 fő). Mindezen 
szabályokra való figyelemmel a mandátumot nyert képviselőkkel egyeztetést 
kezdeményezett, melynek célja a bizottsági helyek képviselők, valamint a nem 
képviselők (külső tagok) közötti felosztása volt. Előzetes egyeztetés alapján 
bizottságonként, valamint képviselő és nem képviselő tagok vonatkozásában külön–
külön határozati javaslatokat terjeszt a Tisztelt Képviselő–testület elé. Az Ötv. 12. § 
(4) bekezdése a) pontjára figyelemmel a tárgyalandó személyi ügyekben az
érintetteket előzetesen megkerestük annak érdekében, hogy a nyilvános ülésen való 
tárgyaláshoz hozzájárulnak-e. Ennek eredményeképpen – mivel minden érintett
személy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult – a napirendet nyilvános ülésen
tárgyalják. A bizottsági tagok megválasztását követően a bizottságok nem képviselő 
tagjai a képviselő–testület előtt esküt tesznek. Az eskü letétele után vehetnek részt a 
bizottság munkájában. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, valamint a külső 
bizottsági tagokat, hogy az Ötv., valamint a helyi önkormányzati képviselők 
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény szabályai határozzák 
meg a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi  szabályokat. Az Ökj. 8. § és 11. § 
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(3) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot 
köteles haladéktalanul a polgármesternek bejelenteni, továbbá az összeférhetetlen
helyzet keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő a tudomására jutását 
követő 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot 
megszüntetni. Az önkormányzati képviselővel szembeni összeférhetetlenség 
megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél, aki a hatályos SzMSz
szerint az Ügyrendi Bizottságnak adja át a kezdeményezés kivizsgálását. A Bizottság
előterjesztése alapján a kezdeményezést követő 30 napon belül a Képviselő-testület 
dönt az összeférhetetlenségről. Az érintett önkormányzati képviselő a határozat 
kézhezvételétől számított 8 napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti az 
illetékes megyei bíróságtól. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

115/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé

Bakos György
képviselőt, tagjaivá  

Horváthné Szalay Gyöngyi
Szalkai Zsolt

képviselőket megválasztja. 

Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökévé Marton 
József képviselőt, tagjaivá Horváthné Szalay Gyöngyi, Bognár Ferenc, Sági István, 
Rig Lajos képviselőket javasolja megválasztani. Külső tagjaivá Horváthné Somogyi 
Ildikó, Dr. Hubert János, Kapy Izabella és Balázsné Kiss Éva személyeket javasolja
megválasztani.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

116/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökévé  

Marton József
 képviselőt, tagjaivá  

Horváthné Szalay Gyöngyi
Bognár Ferenc

Sági István
Rig Lajos

képviselőket megválasztja. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

117/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság külső tagjaivá  

Horváthné Somogyi Ildikó
Dr. Huberth János

Kapy Izabella
Balázsné Kiss Éva

személyeket megválasztja.

Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökévé Koppányi Ferenc képviselőt, 
tagjaivá Bakos György, Bognár Ferenc és Lévai József képviselőket javasolja 
megválasztani. külső tagjaivá Vörös Béla, Gelencsér László és Dobó Zoltán 
személyeket javasolja megválasztani.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

118/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnökévé

Koppányi Ferenc

képviselőt, tagjaivá  
Bakos György
Bognár Ferenc
Lévai József

képviselőket megválasztja. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

119/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság külső tagjaivá  

Vörös Béla
Gelencsér László

Dobó Zoltán

személyeket megválasztja.

Császár László polgármester: A három bizottság elnökeit és tagjait megválasztották,
a bizottság megalakult. Felkéri a bizottságok megválasztott külső tagjait, hogy az 
esküt tegyék le. Megkér minden jelenlévőt, hogy az eskü ideje alatt álljanak fel. Az 
eskü szövegét felolvassa.

A megválasztott bizottságok külső tagjai az esküt leteszik. 

Császár László polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 34. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület –a saját tagjai közül, a 
polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel– a polgármester 
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helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket
választhat. Javasolja Tapolca Város alpolgármesterének Horváthné Németh Edit és
Sólyom Károly képviselőket megválasztani. Az alpolgármesterek megválasztása 
titkos szavazással történik, idejére szünetet rendel el, és a szavazás lebonyolítására
felkéri az Ügyrendi Bizottságot.

S Z Ü N E T

A szünet idején a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja tovább munkáját, ahol 
titkos szavazással az alpolgármesterek személyéről döntenek. 

A Képviselő-testület a szünet után, 18,50 perckor nyilvános üléssel folytatja 
tovább munkáját.

Császár László polgármester: Felkéri Bakos György képviselő urat, az Ügyrendi 
Bizottság elnökét, ismertesse titkos szavazás eredményét.

Bakos György képviselő: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság elvégezte első 
munkáját. Megállapítja, hogy 12 igen – egyhangúlag – szavazattal Horváthné
Németh Editet és Sólyom Károly képviselőket alpolgármesterré választotta a 
Képviselő-testület valamennyi tagja.  

Császár László polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek. Kéri
képviselő társait, az alpolgármesterek megválasztását határozatban erősítsék meg.  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

120/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete

HORVÁTHNÉ NÉMETH EDIT

önkormányzati képviselőt a képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára alpolgármesterré 
megválasztja a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése,
valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) 
önkormányzati rendelet 34. § (1)-(2) bekezdése
alapján.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

121/N/2010. (X.12.) Kt.                          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete

SÓLYOM KÁROLY

önkormányzati képviselőt a Képviselő-testület 
megbízatásának időtartamára alpolgármesterré 
megválasztja a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése,
valamint az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) 
önkormányzati rendelet 34. § (1)-(2) bekezdése
alapján.

Császár László polgármester: Felkéri a megválasztott alpolgármesterek, hogy az
esküt tegyék le. Megkér minden jelenlévőt, hogy az eskü ideje alatt álljanak fel. Az 
eskü szövegét felolvassa.

A megválasztott alpolgármesterek a Képviselő-testület előtt az esküt leteszik. 

6. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről 
és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) 
bekezdés b) pontja szerint a képviselő-testület a társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat 
állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíját. A képviselő-testület az alpolgármesterek vonatkozásában 2008. február 
15. napján döntött a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (1) 
bekezdésben meghatározott szorzószám 5,5-ről 6,5-re való emeléséről. Ennek 
értelmében 2008. április 1-től az alpolgármesteri tiszteletdíj 251.200,- Ft/hó. Az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet 3. § (2) 
bekezdése alapján a költségtérítés a tiszteletdíj 20%-a, azaz a javasolt tiszteletdíjat
alapul véve az alpolgármestereket megillető költségátalány havi bruttó 50.200,- Ft. 
Fentiek alapján javasolja az alpolgármesterek tiszteletdíját továbbra is a 6,5-es
szorzószám alkalmazásával 251.200,- Ft összegben, a költségátalányt pedig havi
bruttó 50.200,- Ft összegben megállapítani.
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Sólyom Károly alpolgármester: A személyét érintő határozati javaslat szavazásánál 
nem kíván részt venni.

Horváthné Németh Edit alpolgármester: A személyét érintő határozati javaslat 
szavazásánál nem kíván részt venni.

Császár László polgármester Horváthné Németh Edit alpolgármester tiszteletdíjára
vonatkozó határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

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

122/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Horváthné Németh Edit
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 12.
napjától havi bruttó 251.200,- Ft-ban állapítja
meg, valamint havi bruttó 50.200,- Ft
költségátalány illeti meg.

Császár László polgármester Sólyom Károly alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

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

123/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Sólyom Károly alpolgármester
tiszteletdíját 2010. október 12. napjától havi
bruttó 251.200,- Ft-ban állapítja meg, valamint
havi bruttó 50.200,- Ft költségátalány illeti meg.

7. A vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatása
 Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Mindannyiunk előtt ismert az a sajnálatos esemény, 
mely a közvetlen közelségünkben lévő több Veszprém megyei települést sújtott 2010. 
október 4-én. Sokuk számára ismeretlen anyag szabadult el, melyről tudtak ugyan, 
hogy a bauxitbányászat ásványát feldolgozó ipari termelés melléktermékeként
keletkezett, de a közvetlen veszélyérzettel nem rendelkezett senki. Ezzel a vörös
iszappal elöntött települések lakói sem gondolták még azon a napon reggel, hogy
délutánra családtagjaikat, vagyontárgyaikat, életük munkáját veszíthetik el pár óra
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leforgása alatt. Sokuk személyes ismeretségi körében, családjában élnek olyanok,
akik a tragédia károsultjaivá váltak. A Devecserben és Kolontáron rögzített képsorok
bejárták a világot és mindenhol mély megdöbbenést, együttérzést, segíteni akarást
váltottak ki az emberi reakciókban. Tapolcáról is sokan jelentkeztek önkéntes
segítségnyújtással, munkagépekkel, anyagi és tárgyi adományokkal. Az
önkormányzat anyagi szerepvállalással tud leginkább segíteni, hisz e tragédiával
sújtott települések vezetői tudják leginkább, hogy mire van még a legnagyobb 
szükségük. Fentiek alapján javasolja, hogy Kolontár Község – mint a leginkább kárt
szenvedett település – Önkormányzata részére biztosítsanak 1.000.000,- Ft támogatást
a 2010. évi költségvetés tartalékainak terhére.

Császár László polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

124/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mély megrendüléssel őszinte részvétét 
fejezi ki a 2010. október 4-én történt vörös iszap
katasztrófa valamennyi áldozatának családja
részére.

A tragédia valamennyi károsultjával együtt
érezve, egyúttal Kolontár Község
Önkormányzata részére 1.000.000,- Ft, azaz
Egymillió forint támogatást biztosít a 2010. évi
költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos 
egyes szabályokról szóló 2/2010. (II.15.) Kt.
rendeletének 23. Cím Tartalékok előirányzat 
terhére

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Császár László polgármester: Egy másik felhívást is szeretne közzétenni ezzel
kapcsolatban. Minden nap nagyon sokan keresik meg őt, és a Veszprém Megyei 
Védelmi Bizottság elnökét, Lasztovicza Jenő elnök urat is. Az önkormányzat 
megpróbálja ezekből a segítségekből kivenni a részét. Szeretné megköszönni azon 
vállalkozóknak és segítőknek a közreműködését, akik már eddig is közvetlenül részt 
vettek a kármentesítésben, és anyagi vagy tárgyi segítségképpen hozzájárulásukat
megtették. Ehhez Tapolca Város Önkormányzata egy számlaszámot nyitott, ahova
várják az adományokat. A felhívást közzétették. Kéri, hogy aki teheti, támogassa a
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károsultakat. Tapolca Város Önkormányzata a mai napon egy lakást felajánlott
azoknak a bajbajutottaknak, akiknek levitte az iszap a lakását. Természetesen addig,
amíg szükség van rá, a város térítésmentesen biztosítja ennek az egy családnak a
bentlakását. Egyelőre ennyit tudtak biztosítani. Reméli, hogy a közeljövőben 
felépülnek a bérlakások. Ezen kívül Tapolca Város Önkormányzata egy jótékonysági
koncertet szervez november 6-ra, ahol Tapolcáról elszármazott előadóművészek 
lépnek fel. Arra kér mindenkit, hogy ezen a rendezvényen minél többen vegyenek
részt, és támogassák az iszapkárosultakat. Az ünnepi testületi ülést ezennel bezárja.
A szózat közös eléneklése után az előtérben Lasztovicza Jenő elnök úr, országgyűlési 
képviselő fog pohárköszöntőt mondani. Az esti fogadáson mindenkit nagyon nagy 
szeretettel vár.

S Z Ó Z A T

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén Császár László polgármester
megköszöni a részvételt, az ülést 19,30 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester jegyző 
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	Bognár Ferenc korelnök: A Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az október 3-i választási eredményeket. Kéri, hogy határozatban ezeket az eredményeket erősítsék meg. Aki el tudja fogadni a Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
	112/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Választási Bizottság elnökének jelentése alapján tudomásul veszi, hogy a 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választások eredménye az alábbi:
	Szavazóként megjelentek száma: 	4922 fő
	Érvénytelen szavazatok száma: 	38 db
	Érvényes szavazatok száma: 	4875 db
	Császár László FIDESZ-KDNP
	polgármester-jelöltre leadott érvényes
	szavazatok száma: 	2565 db
	Dobó Zoltán JOBBIK Magyarország
	polgármester-jelöltre leadott érvényes
	szavazatok száma: 	1098 db
	Lévai József MSZP
	polgármester-jelöltre leadott érvényes
	szavazatok száma: 	1212 db
	Az egyéni választókerületi képviselő választás során megválasztott képviselők száma: 	8 fő
	Kompenzációs listán megválasztott képviselők száma: 	3 fő
	Tapolca Város Polgármestere: 	  Császár László
	Bognár Ferenc korelnök: Tisztelettel kéri fel Császár László polgármester urat a székfoglaló beszédjének megtartására.
	Császár László polgármester: Tisztelt Ünnepi Testületi Ülés! Hölgyeim és uraim! Tisztelt meghívottak, kedves tapolcaiak! Tapolca történelmének jelentős eseménye történt meg a mai este, a rendszerváltozást követően 6. alkalommal alakulhatott meg a demokratikusan választott képviselő-testület. A helyi választási eredményeket felsorolni nem kívánom, azok szemléletesen már ismertetésre kerültek. Összefoglalóan azonban szeretném elmondani, hogy az eredmény ismét bizonyította, a tapolcaiak jelentős többsége nem akarja, hogy más politika legyen városunkban, szavazataikat a folytatás, a Tapolcát 1998 óta irányító polgári összefogás erői mellett tették le. Köszönet érte! Hittel vallom, hogy nem a szavak, sokkal inkább a cselekedetek, a közösség szolgálata lehet csak iránytűje a jövőnek. Polgármester elődöm, Tapolca Város Díszpolgára, Ács János példamutató városépítő tevékenységének legfőbb rendező elve is a feltétel nélküli szolgálat volt. Az ünnepi alkalmak során, tíz éves polgármestersége időszakában többször is kifejezésre juttatta a következő örökérvényű igazságot: „Élni ott jó, ahol számítanak Rád. Ott, ahol Neked is van jogod. Ott, ahol őszintén embernek és polgárnak érzed Magad”. Ezt tekintem én is az Önökért, a közért végzendő munka meghatározó alapjának. Az időközi polgármester választásomat követő első programbeszédemben elhangzottakat szeretném itt is megerősíteni. A városfejlesztési-városrendezési, az egészségügyi és szociális ellátással, az oktatással, a közművelődéssel és a sporttal kapcsolatos feladatokat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott, szükségszerűen módosítható Integrált Városfejlesztési Stratégia, a közösen megalkotásra és elfogadásra kerülő, 2011-2014 évekre vonatkozó helyi gazdaságfejlesztési program, a hatályos és a változó körülményekhez igazítható oktatási, közművelődési, testnevelés és sport koncepciók alapján kívánom ellátni. Mindezeket az eddig is tapasztalt konszenzus alapján, valamennyi képviselő társammal együtt szeretném Tapolca érdekében megtenni. Az elkövetkezendő időszakban a város biztonságos működtetése mellett továbbra is nagy hangsúlyt kell helyeznünk a fejlesztésekre, a költségcsökkentő, energiahatékony megoldásokra a mai kor és gazdasági helyzet elvárásainak megfelelően. Városunknak sajátosságából és jogszabályi kötelezettségeiből adódóan sokrétű feladatellátásnak kell megfelelnie. Így különösen fontos külső fejlesztési források bevonása az önerő biztosítása mellett. Természetesen ehhez az is kell, hogy a pályázati lehetőségek biztosítottak legyenek és a város is partnere legyen – a rendelkezésére álló eszközökkel – a befektetőknek, különösen a helyben érdekelt, a településen fejleszteni kívánó gazdasági társaságoknak. Az önkormányzati fenntartású intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, de kiemelten a Polgármesteri hivatal esetében feltétlen elsőbbséget kell biztosítani a pályázati előkészítési, kezelési, tervezési tevékenységnek. Ehhez olyan szervezeti keret szükséges, amely a sikeres és eredményes korábbi projektjeink kezelése mellett, új pályázatokat tud előkészíteni benyújtásra a városfejlesztési célok teljesülése érdekében. A pályázati és befektetői és saját forrásaink, a lehetőségek és korlátok figyelembe vételével szükséges és fontos a városfejlesztés, városrendezés, munkahelyteremtés területén: A volt honvédségi ingatlan-együttes többcélú, turisztikai és egyéb hasznosítása, ennek keretében városi fürdő, tanuszoda létesítése. „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” projekt sikeres megvalósítása. Kezdeményezés a Tavasbarlang önkormányzati érdeket is szolgáló önálló vagy közös működtetésére a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. A Városi Piac vásárcsarnokká történő fejlesztése. Tapolca közúti és vasúti közlekedése javításának, az északi tehermentesítő útgyűrű szakasz építésének kezdeményezése, a kerékpárutak továbbépítése a városon belül és a Balaton irányába. A fiatalok, a vállalkozások, a munkahelyek megtartása, a letelepedés elősegítésére bérlakások építése, lakóterületek, telephelyek infrastrukturális kialakítása, fejlesztése. Az oktatás, a közművelődés, a sport területén: Az önkormányzati intézmények energiahatékony infrastrukturális felújításának folytatása. A több épületben, nehéz körülmények között működő Szász Márton Általános Iskola feladatellátásának központosítása. Az egészségügyi és szociális ellátás során: A Ringató Bölcsőde energiahatékony infrastrukturális felújítása, csoportbővítése, szolgáltatásfejlesztése. A Városi Kórház és Rendelőintézet épületeinek energia-hatékony felújítása, műszerfejlesztése és annak vizsgálata, hogy a jövőben is születhessenek gyerekek városunkban. Az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel egészségipari fejlesztés a kórházi szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, a termálvíz és a gyógy-barlang adottságainak kihasználásával. Korszerű mentőállomás építése megyei önkormányzati segítséggel, kistérségi települési összefogással. A tervezett fejlesztések eredményes megvalósításához, az új célok meghatározásához, az élhető kisvároshoz szükséges a városi polgárokkal, a civil szervezetekkel folytatott rendszeres párbeszéd, a kapcsolattartás új kereteinek kialakítása, az önkormányzati működés „társadalmasítása”, elfogadtatása, ügyfél- és vállalkozásbarát, az önkormányzati érdekeket jól ismerő, azokat messzemenően figyelembe vevő, segítő hivatali működés, a folyamatos jelzés, együttműködés a társhivatalokkal. Elengedhetetlen a kialakult jó kapcsolat további ápolása a történelmi egyházakkal, a kisebbségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel. Szolgálatukra, támogatásukra a jövőben is számítok. Az előzőkben elhangzottak elősegítése érdekében az önkormányzati támogatási-pályázati rendszert fenntartani, továbbfejleszteni kívánom. Az újjáalakulás előtt álló Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás szervezeteiben Tapolca képviselőjeként meghatározó szerepet kívánok betölteni. Célom, hogy a közös térségi fejlesztések és a feladatok teherviselése is közösen, együttműködve történjenek, a kistérség 33 települése, falvai és városai javára. Fontos feladatnak tartom közös fellépésünket a térségi közlekedési infrastruktúra fejlesztése és turisztikai látogatottságunk, a vendégéjszakák növelése érdekében. Tisztelt Választópolgárok! Kedves Barátaim, Képviselőtársaim! A Kormány által meghirdetett Nemzeti Együttműködés Programja, a munka, otthon, család, egészség, rend szellemében kívánom Tapolca városának polgármesteri tisztségét betölteni! A képviselő-testület munkáját úgy fogom irányítani, hogy az mindenkor, mindenhol a lehetőségeket figyelembe véve a város fejlődéséért, jövőjéért dolgozzon. Ebben számítok képviselőtársaim, a bizottságok külső tagjai aktív részvételére, javaslataik kidolgozására, előterjesztésére. Hosszú idő után mondhatjuk azt Tapolcán, hogy „Előttünk a város, mögöttünk a Kormány!” Mindez azonban csak akkor lehet előny számunkra, ha mi, saját magunk közösen, törvényesen, jó színvonalon, békességben végezzük munkánkat városunkért, Tapolcáért! Széchenyi István gondolatával zárom beszédemet: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Önökkel, veletek sikerülni fog!
	Bognár Ferenc korelnök: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik a polgármester díjazásáról, valamint a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól. A törvény 4. § (4) bekezdés második mondata szerint a polgármester illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat, mely miatt nyilvános ülésen tárgyalandó. A Pttv. 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület a polgármester illetményéről az alakuló ülésen, illetőleg a polgármester megválasztását követő első ülésen dönt. A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXXI. törvény 71. § alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozóknál az alapilletmény 38.650,- forint. Jelenleg Tapolca Város Polgármesterének havi illetménye 521.775,- Ft, mely a Pttv. 3. § (2) bekezdésében foglalt –10.000-nél több lakosú település esetén figyelembe vehető- 13,5-ös szorzószám alkalmazásával került megállapításra. A Pttv. 4/A. § (3) bekezdése kimondja, hogy a polgármester illetményének a választást követően megállapított összege a választást megelőző polgármesteri illetményének összegénél kevesebb nem lehet. Tapolca Város lakosságának száma 2010. január 1-én 16.960 fő, ezért a Pttv. 3. § (2) bekezdésében szereplő 13,5-ös szorzószám további alkalmazásával a polgármesteri illetmény 521.775,- Ft-ban állapítható meg. Az illetményt összegszerűen kell megállapítani a képviselő-testület nyilvános ülésén. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet 3. § (1) bekezdése és a Pttv. 18. § (1) bekezdés értelmében a Tapolca város polgármesterét a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő tevékenysége ellátása során felmerült –számlával igazolt– szükséges költségeik megtérítése. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 02.) Kt. rendelet 3. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a polgármester kérelmére –választása szerint– a Képviselő-testület a költségtérítést átalányként is megállapíthatja, melynek mértéke polgármester esetében illetménye 30 %-ának megfelelő összeg. Tapolca Város polgármestere, Császár László a költségtérítés átalányként való megállapítását kérte, erről írásban nyilatkozott.
	Császár László polgármester: Bejelenti, hogy az önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezései értelmében személyes érintettség miatt a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
	Egyéb észrevétel, kérdés nem hangzik el, Bognár Ferenc korelnök az I. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
	113/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Császár László polgármester illetményét a 2010. október 4. napjától bruttó 521.775,- Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer-hétszázhetvenöt Ft/hó összegben állapítja meg.
	Bognár Ferenc korelnök a II. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
	114/N/2010. (X.12.) Kt.                                 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI    HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Császár László polgármester költségátalányát illetményének 30 %-nak megfelelő összegben: bruttó 156.533,- Ft-ban, azaz Egyszázötvenhatezer-ötszázharminchárom forintban állapítja meg.
	Bognár Ferenc korelnök: Ezennel Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hivatalosan is megalakultnak tekinthető. A jogszabályban előírt kötelezettségei eddig terjedtek.  E helyről szívből gratulál Polgármester Úrnak, és valamennyi Képviselő társának, további tevékenységükhöz, esküjükhöz méltó módon való helytállást és kitartást kíván. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy fogja munkáját végezni, hogy az méltó legyen Tapolca hírnevéhez, hogy a tapolcaiak büszkék lehessenek arra, hogy tapolcaiak, büszkék lehessenek arra, hogy magyarok és hogy európaiak is. Megköszönve a megtisztelő megbízatást, az ülés további vezetését átadja Császár László polgármester úrnak.
	Császár László polgármester az ülés vezetését átveszi.
	Császár László polgármester: Megköszöni képviselő úrnak az ülés levezetését, illetve köszöni valamennyi képviselő társának az iránta való bizalmát.
	Császár László polgármester: A képviselő–testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény keretei között önállóan alakítja ki szervezetét, határozza meg a szervei közötti munkamegosztást. Erre alapozva mondja ki a törvény 22. § (1) bekezdése, hogy a képviselő–testület rendelkezik bizottsági szervezetéről, és választja meg bizottságait. A Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése meghatározza a képviselő-estület állandó bizottságait, illetve azok létszámát.  Az SZMSZ szerint a képviselő-testület három bizottságot hozott létre az alábbi létszámokkal: Ügyrendi Bizottság (3 fő képviselő), Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (létszáma 7 fő, melyből képviselő 4 fő), Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság (létszáma 9 fő, melyből képviselő 5 fő). Mindezen szabályokra való figyelemmel a mandátumot nyert képviselőkkel egyeztetést kezdeményezett, melynek célja a bizottsági helyek képviselők, valamint a nem képviselők (külső tagok) közötti felosztása volt. Előzetes egyeztetés alapján bizottságonként, valamint képviselő és nem képviselő tagok vonatkozásában külön–külön határozati javaslatokat terjeszt a Tisztelt Képviselő–testület elé. Az Ötv. 12. § (4) bekezdése a) pontjára figyelemmel a tárgyalandó személyi ügyekben az érintetteket előzetesen megkerestük annak érdekében, hogy a nyilvános ülésen való tárgyaláshoz hozzájárulnak-e. Ennek eredményeképpen – mivel minden érintett személy a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárult – a napirendet nyilvános ülésen tárgyalják. A bizottsági tagok megválasztását követően a bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő–testület előtt esküt tesznek. Az eskü letétele után vehetnek részt a bizottság munkájában. Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, valamint a külső bizottsági tagokat, hogy az Ötv., valamint a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény szabályai határozzák meg a képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi  szabályokat. Az Ökj. 8. § és 11. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot köteles haladéktalanul a polgármesternek bejelenteni, továbbá az összeférhetetlen helyzet keletkezését vagy annak az önkormányzati képviselő a tudomására jutását követő 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszüntetni. Az önkormányzati képviselővel szembeni összeférhetetlenség megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél, aki a hatályos SzMSz szerint az Ügyrendi Bizottságnak adja át a kezdeményezés kivizsgálását. A Bizottság előterjesztése alapján a kezdeményezést követő 30 napon belül a Képviselő-testület dönt az összeférhetetlenségről. Az érintett önkormányzati képviselő a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül a határozat felülvizsgálatát kérheti az illetékes megyei bíróságtól. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	115/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökévé
	képviselőt, tagjaivá
	képviselőket megválasztja.
	Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökévé Marton József képviselőt, tagjaivá Horváthné Szalay Gyöngyi, Bognár Ferenc, Sági István, Rig Lajos képviselőket javasolja megválasztani. Külső tagjaivá Horváthné Somogyi Ildikó, Dr. Hubert János, Kapy Izabella és Balázsné Kiss Éva személyeket javasolja megválasztani.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	116/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnökévé
	képviselőket megválasztja.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	117/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság külső tagjaivá
	személyeket megválasztja.
	Császár László polgármester: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökévé Koppányi Ferenc képviselőt, tagjaivá Bakos György, Bognár Ferenc és Lévai József képviselőket javasolja megválasztani. külső tagjaivá Vörös Béla, Gelencsér László és Dobó Zoltán személyeket javasolja megválasztani.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	118/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökévé
	képviselőt, tagjaivá
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	119/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság külső tagjaivá
	személyeket megválasztja.
	Császár László polgármester: A három bizottság elnökeit és tagjait megválasztották, a bizottság megalakult. Felkéri a bizottságok megválasztott külső tagjait, hogy az esküt tegyék le. Megkér minden jelenlévőt, hogy az eskü ideje alatt álljanak fel. Az eskü szövegét felolvassa.
	A megválasztott bizottságok külső tagjai az esküt leteszik.
	Császár László polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület –a saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel– a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket választhat. Javasolja Tapolca Város alpolgármesterének Horváthné Németh Edit és Sólyom Károly képviselőket megválasztani. Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással történik, idejére szünetet rendel el, és a szavazás lebonyolítására felkéri az Ügyrendi Bizottságot.
	A szünet idején a Képviselő-testület zárt üléssel folytatja tovább munkáját, ahol titkos szavazással az alpolgármesterek személyéről döntenek.
	A Képviselő-testület a szünet után, 18,50 perckor nyilvános üléssel folytatja tovább munkáját.
	Császár László polgármester: Felkéri Bakos György képviselő urat, az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse titkos szavazás eredményét.
	Bakos György képviselő: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság elvégezte első munkáját. Megállapítja, hogy 12 igen – egyhangúlag – szavazattal Horváthné Németh Editet és Sólyom Károly képviselőket alpolgármesterré választotta a Képviselő-testület valamennyi tagja.
	Császár László polgármester: Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek. Kéri képviselő társait, az alpolgármesterek megválasztását határozatban erősítsék meg.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	120/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
	önkormányzati képviselőt a képviselő-testület megbízatásának időtartamára alpolgármesterré megválasztja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 34. § (1)-(2) bekezdése alapján.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	121/N/2010. (X.12.) Kt.                          KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
	önkormányzati képviselőt a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára alpolgármesterré megválasztja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 34. § (1)-(2) bekezdése alapján.
	Császár László polgármester: Felkéri a megválasztott alpolgármesterek, hogy az esküt tegyék le. Megkér minden jelenlévőt, hogy az eskü ideje alatt álljanak fel. Az eskü szövegét felolvassa.
	A megválasztott alpolgármesterek a Képviselő-testület előtt az esküt leteszik.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
	1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
	122/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal,
	1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
	123/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Császár László polgármester: Mindannyiunk előtt ismert az a sajnálatos esemény, mely a közvetlen közelségünkben lévő több Veszprém megyei települést sújtott 2010. október 4-én. Sokuk számára ismeretlen anyag szabadult el, melyről tudtak ugyan, hogy a bauxitbányászat ásványát feldolgozó ipari termelés melléktermékeként keletkezett, de a közvetlen veszélyérzettel nem rendelkezett senki. Ezzel a vörös iszappal elöntött települések lakói sem gondolták még azon a napon reggel, hogy délutánra családtagjaikat, vagyontárgyaikat, életük munkáját veszíthetik el pár óra leforgása alatt. Sokuk személyes ismeretségi körében, családjában élnek olyanok, akik a tragédia károsultjaivá váltak. A Devecserben és Kolontáron rögzített képsorok bejárták a világot és mindenhol mély megdöbbenést, együttérzést, segíteni akarást váltottak ki az emberi reakciókban. Tapolcáról is sokan jelentkeztek önkéntes segítségnyújtással, munkagépekkel, anyagi és tárgyi adományokkal. Az önkormányzat anyagi szerepvállalással tud leginkább segíteni, hisz e tragédiával sújtott települések vezetői tudják leginkább, hogy mire van még a legnagyobb szükségük. Fentiek alapján javasolja, hogy Kolontár Község – mint a leginkább kárt szenvedett település – Önkormányzata részére biztosítsanak 1.000.000,- Ft támogatást a 2010. évi költségvetés tartalékainak terhére.
	Császár László polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	124/N/2010. (X.12.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Határidő: azonnal
	Császár László polgármester: Egy másik felhívást is szeretne közzétenni ezzel kapcsolatban. Minden nap nagyon sokan keresik meg őt, és a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság elnökét, Lasztovicza Jenő elnök urat is. Az önkormányzat megpróbálja ezekből a segítségekből kivenni a részét. Szeretné megköszönni azon vállalkozóknak és segítőknek a közreműködését, akik már eddig is közvetlenül részt vettek a kármentesítésben, és anyagi vagy tárgyi segítségképpen hozzájárulásukat megtették. Ehhez Tapolca Város Önkormányzata egy számlaszámot nyitott, ahova várják az adományokat. A felhívást közzétették. Kéri, hogy aki teheti, támogassa a károsultakat. Tapolca Város Önkormányzata a mai napon egy lakást felajánlott azoknak a bajbajutottaknak, akiknek levitte az iszap a lakását. Természetesen addig, amíg szükség van rá, a város térítésmentesen biztosítja ennek az egy családnak a bentlakását. Egyelőre ennyit tudtak biztosítani. Reméli, hogy a közeljövőben felépülnek a bérlakások. Ezen kívül Tapolca Város Önkormányzata egy jótékonysági koncertet szervez november 6-ra, ahol Tapolcáról elszármazott előadóművészek lépnek fel. Arra kér mindenkit, hogy ezen a rendezvényen minél többen vegyenek részt, és támogassák az iszapkárosultakat. Az ünnepi testületi ülést ezennel bezárja. A szózat közös eléneklése után az előtérben Lasztovicza Jenő elnök úr, országgyűlési képviselő fog pohárköszöntőt mondani. Az esti fogadáson mindenkit nagyon nagy szeretettel vár.
	Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén Császár László polgármester megköszöni a részvételt, az ülést 19,30 órakor bezárja.
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