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

Ügyiratszám: 1/132-47/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. 
november 26-án (péntek) 19.45 órai kezdettel megtartott Tapolca-
Diszel városrészi közmeghallgatásáról

Az ülés helye: Tapolca-Diszel, Csobánc Művelődési Ház  

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

 Sólyom Károly  képviselők 

Igazoltan távol maradt:

   Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő  

   Szalkai Zsolt képviselő 

Tanácskozási joggal:

 Dr. Imre László jegyző, Benczik Zsolt Önkormányzati és 
Gazdálkodási Irodavezető, Kertész Márton – informatikus, 
Vasáros Nikoletta jegyzőkönyvvezető, Tapolca-Diszel városrész 
polgárai.

Császár László polgármester: Köszönti képviselőtársait, a megjelent vendégeket. 
Megállapítja, hogy 10 képviselő jelen van, a közmeghallgatás határozatképes, azt 
megnyitja.

Kovács Györgyné Tapolca-Diszel Rózsadomb utcai lakos: A Rózsadombon a
kereszttől hoznak szórósót, szeretné, ha felülre is kihelyeznének egyet. 
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Császár László polgármester: A Remondis Kft-vel megbeszélik, hogy egyet a legfelső 
részre is helyezzenek ki.

Kovács Györgyné Tapolca-Diszel Rózsadomb utcai lakos: Kihez tartozik a
parkosítás? A keresztnél a parkot beültették rózsával és levendulával. Nyáron az
egyik szomszédasszonya telefonált, hogy legalább nyírják le, mert az már egy
gaztelep. Tavasszal sem jön senki, egy idős bácsi vágja a rózsát. Úgy gondolja, hogy 
egy emberhez tartozik az egész parkosítás. Azt is hallotta, hogy Frigyik nevezetű 
gondozza ezeket a virágokat nyáron. Maguk felé ők rendet tartanak. A temető 
fűnyírása katasztrofális. Amikor fűnyírás van, kellene egy kisebb bálázó gép. 
Majdnem térdig járnak a fűben. Miért várják azt meg, hogy térdig érjen a gaz? A 
tapolcai új temetőben még ott is le van vágva a fű, ahol nincsenek sírok. Szóltak 
egyszer annak, aki nyírja a füvet, és ő azt mondta, hogy azért nem nyírja sűrűbben, 
mert hogy még ezt a munkát sem fizették ki neki.

Rig Lajos képviselő: Közhasznú munkásokat lehetne oda kiküldeni, hogy vágják le a
füvet.

Bakos György képviselő: Ebben az évben voltak közhasznú munkások, de többet
abból nem kérnek.

Császár László polgármester: A damilos kaszát nem lehet mindenki kezébe odaadni.
Egyrészt papír is kell róla. A közhasznú munkások zömének nincsen meg az ehhez
szükséges végzettsége.

Muzsi László Tapolca-Diszel, Szabadság u. 12. szám alatti lakos: Még Ács János
idejében egyszer felszólalt a veszprémi úti buszmegállóval kapcsolatban. Aki eső 
után odaáll a buszmegállóba, az láthatja, hogy legalább tíz centis víz van ott. A
kanyarban, ahol van a játszótér, nincsen kitakarítva a vízelvezető, tele van fűvel és 

szeméttel.

Császár László polgármester: A veszprémi út a Kht. tulajdonában van, szólhatnak,
hogy próbálják megoldani a problémát.

Muzsi László Tapolca-Diszel, Szabadság u. 12. szám alatti lakos: A Szász Márton
iskola tanulóit látta, hogy mit csinálnak, néha elfogadhatatlan.

Bognár Ferenc képviselő: Sajnos tud az esetről, de volt már arra példa, hogy az 
iskola ablakát az ide hazajövő diákok dobják be. Sajnos a pedagógus nem tud semmit 
tenni, a törvények így szabályozzák, hogy ha a gyermek elhagyta az iskola épületét,
akkor nem tudnak vele mit tenni.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető: A rendőrségen ez 
ügyben tettek feljelentést, és a rendőrség megszüntette az eljárást arra hivatkozva, 
hogy az autóktól felvert kő is kiverhette az ablakot.  
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Császár László polgármester: Tapolca-Diszelnek is van körzeti megbízottja, múlt
héten volt nála, nem idevalósi, akit a későbbiekben a többi képviselő társának is be 
szeretne mutatni.

Kovács Györgyné Tapolca-Diszel Rózsadomb utcai lakos: Ennek nagyon
örülnének. Kérdezi, hogy a két jóembernek mi a beosztása, akik fekete egyenruhában
sétálgatnak?

Császár László polgármester: Településőrök, Tapolcán és Tapolca-Diszelben látják el 
feladataikat. Meg lehet őket szólítani, ha valaki valamilyen gondot észlel.  

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a közmeghallgatást 20.00 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester  jegyző   
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