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

Ügyiratszám: 1/59-30/2009.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 15-én
(péntek) 08.15 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
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Bozsoki Lajos
Buzás Gyula
Dr. Csonka László
Horváthné Szalay Gyöngyi
Lévai József
Marton 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, Schönherrné Pokó Ildikó – Pénzügyi Irodavezető,
Fülöp Jánosné – Pénzügyi Iroda főmunkatársa, Décseyné
Rapossa Mária – Általános Igazgatási Irodavezető, Hársfalvi
József – szakmai tanácsadó, Ughy Jenőné – Okmányiroda
vezetője, Mikusi Gyula – Városüzemeltetési és Műszaki
Irodavezető, Joó Ferenc – Városüzemeltetési és Műszaki iroda
ügyintézője, Tóth Mária oktatási referens, Papp Zoltán Tamás –
főépítész, Dr. Rozgonyi Viktória – Hatósági Csoportvezető, Papp
Zoltán Tamás – főépítész, Kertész Márton
informatikus, Vasáros Nikoletta – jegyzőkönyvvezető

Unger Ferenc – könyvvizsgáló, Molnár Attila – Tapolca Város
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Boczkó Gyula – TVE –
Férfi Footballszakosztály vezetője, Nagy Eörsné – Wass Albert
Könyvtár és Múzeum igazgatója, Bajner Imre –Batsányi János
Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Frang Lászlóné – Tapolcai



2

Óvoda vezetője, Csizmadia Gábor – Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetője, Dr. Smura
János – Tapolcai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitánya,
Csaba Dezső – Városszépítő Egyesület képviseletében, Hegedüs
József – Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatója, Ferencz
Zsolt és Tóthné Temesi Kinga - Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. képviselői, Nagyné Baumgartner Erzsébet –

tapolcai lakos, Tapolcai Városi Televízió munkatársai

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a
városi televízió nézőit. Napirend előtt egy szomorú eseményt jelent be. Néhány napja
jutott tudomására, hogy Dr. Nagy József, első szabadon választott polgármesterük
2009. március 26-án elhunyt. Mivel akkor nem tudtak megemlékezni a temetésén,
javasol egy Képviselő-testületi határozat elfogadását, melyet felolvas. Képviselő
társait kéri, hogy a testületi határozatot fogadják el, utána pedig egyperces néma
gyásszal adózzanak emlékére.

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

93/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mély fájdalommal búcsúzik Tapolca első
demokratikusan választott polgármesterétől.
Dr. Nagy József 1990. október 26-tól 1992.
szeptember 18-ig vezette Tapolca városát.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete egy perces néma felállással
megemlékezik Tapolca első demokratikusan választott polgármesteréről, Dr. Nagy
Józsefről.

Császár László polgármester: A közelmúltban Boczkó Gyula a magyar labdarúgásért
érdemérem bronz fokozatát kapta meg. Szívből gratulál neki, és kívánja, hogy így
végezze a továbbiakban a munkáját. Ebből az alkalomból egy emléklappal szeretné
kifejezni a város nevében gratulációját.

Boczkó Gyula Tapolca Város Polgármesterétől az oklevelet átveszi.

Császár László polgármester: Napirend előtti pontként a polgármester, az
alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatokról lesz szó.

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?

Bozsoki Lajos képviselő: Polgármester Úrtól kérdezi, hogy a DRV Zrt-vel való
tárgyaláson mi hangzott el? Kit delegáltak a Remondis Kft. Felügyelő Bizottságába?
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Császár László polgármester: A DRV-vel való tárgyalásról elmondja, hogy mindkét
tárgyalás bemutató jellegű volt, Siófokról jött a felső vezetés részéről az értékesítési
és a vállalkozási osztályvezető. Elmondták, hogy mit terveznek a közeljövőben. A
DRV is átalakulás alatt van. Ami őket érinti az Észak-balatoni térségben, jelenleg
három üzemigazgatóság van, ebből a közeljövőben marad egy vagy kettő. Nekik
fontos, hogy a Tapolca-sümegi üzemvezetőséget meg tudják tartani. Éri László ennek

kapcsán jött, mivel ő ennek a térségnek a vezetője. Vannak olyan elképzelések, hogy
Keszthely illetve Balatonfüred maradna meg. Mivel itt van a vízbázis, a legnagyobb
bevétel szempontjából és a legnagyobb forgalmat ez az üzemvezetőség biztosítja.
Jövedelmezőség szempontjából a vezetőknek ez a legjobban működő üzemvezetőség.
Megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy a Tapolca-sümegi
üzemvezetőség megmaradjon. A Remondis Kft. Felügyelő Bizottságába Bakos
György képviselő társukat delegálták, a tulajdonosok megszavazták, elfogadták a
taggyűlésen. A továbbiakban Bakos György képviselő társuk látja el a Felügyelő
Bizottságban a teendőket.

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

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

94/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

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

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy 14 képviselő van jelen, az ülés
határozatképes, azt megnyitja. Három képviselő társuk igazoltan van távol. Javasolja,

hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a
kiegészítéssel, hogy „A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről” szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet módosítását 12. napirendi pontként,
illetve Vegyes ügyek keretében a „A Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett
pályázaton inkurrens honvédségi eszközök ingyenes igénylése” című
előterjesztéseket a Képviselő-testület napirendi pontjai közé vegye fel. Javaslatát
szavazásra teszi fel.

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

95/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja azzal a kiegészítéssel, hogy „A
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parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről” szóló 58/2004. (XII. 20.)
Kt. rendelet módosítását 12. napirendi pontként,
illetve Vegyes ügyek keretében a „A Honvédelmi

Minisztérium által meghirdetett pályázaton inkurrens

honvédségi eszközök ingyenes igénylése” című
előterjesztéseket felveszi.

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

2) A közterületen történő szeszes ital
fogyasztásáról és dohányzásról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK
irányelv alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Alapító okiratok módosítása a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A 2009/2010. tanévben indítható osztályok,
tanulócsoportok, napközis csoportok
számának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca
közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca város és Tapolca-Diszel közlekedési
helyzetének felülvizsgálata, a városi
közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

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

9) Az alpolgármester tájékoztatója a Tapolca és
Környéke Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsában 2008. évben végzett
tevékenységről
Előterjesztő: Császár László polgármester
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10)Tapolca Város Önkormányzata közoktatási
intézményrendszere működésének
minőségirányítási programja 2008-2013.
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11)Hazai finanszírozású pályázatokhoz (CÉDE,
TEUT) önrész biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12)„A parkolás szabályozásáról és a várakozás
igénybevételének rendjéről” szóló 58/2004.
(XII. 20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

- A Honvédelmi Minisztérium által
meghirdetett pályázaton inkurrens
honvédségi eszközök ingyenes igénylése
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 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A 2009. február 16-án elfogadott rendeletük
módosítására kerülne sor. Az eltelt időszakban pénzeszközök, illetve a Képviselő-
testület által jóváhagyott módosítások szerepelnek a rendeletben. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját. Bognár Ferenc képviselőt
felkéri, hogy a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság elnöke
és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke távolléte miatt ismertesse az
ülésen a bizottságok álláspontját.

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

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság 11 igen szavazattal támogatja az előterjesztést.

Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen
szavazattal támogatja az előterjesztést.
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Császár László képviselő: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?

Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető: Nincsen kiegészíteni valója.

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:

8/2009.(V.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a költségvetésről szóló 2/2009. (II.16.)
Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja, és 8/2009. (V.18.) Kt.
rendeleti közé iktatja.

2) A közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról és dohányzásról szóló
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Kiosztásra került egy módosított előterjesztés, mivel a
bizottsági üléseken némi vita alakult ki ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban. Úgy
gondolja, a város lakóinak is jobban meg kell ismernie ezt a rendelet-tervezetet, ami a
közterületen való szeszesital-fogyasztás, illetve a dohányzásnak a korlátozásáról
szólna. Egy olyan módosítást terjeszt elő, ahol első körben megtárgyalják a rendelet-
tervezetet, és a nagyközönség elé tárják, továbbá várják az észrevételeket
mindenkitől. A szeptemberi Képviselő-testületi ülésen fogják ezt újra előterjeszteni,
ahol már esetleg a beérkezett módosításokkal, újra beépítve a rendelet-tervezetbe
próbálják beleépíteni. A bizottsági üléseken felmerült, hogy nehezen végrehajtható
ez a rendelet. A játszóterek bekerítésével kapcsolatban egyértelműsíteni lehetne,
hogy meddig tart egy játszótér. Azoknak a munkáknak az elvégzését megtenné az

önkormányzat, ahhoz viszont költségvetési forrást kell biztosítani, és ezt a 8 millió
forintot szeretnék elkülöníteni. Őszig ezeknek a játszótereknek – amelyeket a
közelmúltban újítottak fel – a bekerítése megtörténhet. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előző előterjesztést elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.
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Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 1 igen
szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem javasolja a határozati javaslatok elfogadását a
Képviselő-testületnek.

Császár László polgármester: Ez a rendelet-tervezet más városokban különböző
formációkban működnek. Alapkiindulásnak ez a rendelet-tervezet elfogadható.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?

Szatmári Jánosné képviselő: A kijelölt játszóterek bekerítése a rendelet
újratágyalásáig megtörténik?

Császár László polgármester: Ezt őszig körbekerítik.

Lévai József képviselő: A rendelet-tervezet foglalkozik a szabálysértés mértékével.
Kérdezi, hogy a helyszíni bírságolás lehetőségét külön kell a rendeletben
szerepeltetni, vagy egyéb, magasabb szintű jogszabály ezt a lehetőséget ismeri, és
használhatóvá teszi? Polgármester Úr is említette, hogy két településen hasonló
tartalmú rendeletet bevezettek. Más önkormányzat e rendeletében a helyszíni

bírságolás, mint intézkedési folyamat, a rendőrség részéről szerepel tételesen a helyi
rendeletben.

Dr. Imre László jegyző: Meg fogják vizsgálni. A jogszabály meghatározza, hogy
önkormányzat helyi rendeletében maximum 30.000.- forint összegig határozhatja
meg a kiszabható szabálysértési bírság összegét. A jelenlegi megoldás az, hogy a
rendőrség feltárja, feljelenti, és mivel szabálysértési hatóság az önkormányzat, abban
az esetben a Polgármesteri Hivatal jár el. Nem tudja, hogy nem közterület-
felügyeletet működtet-e az adott város, és nem a rendőrség látja-e el ezt a feladatot?
Tapolcán közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat nincs. Ha közterület-felügyelet
lenne, az az önkormányzat alá tartozna. Meg fogják vizsgálni képviselő Úr felvetését.
Abban az esetben, ha a rendőrhatóság a helyszínen a szabálysértést megállapítja,
felveszi az adatokat, a feljelentéssel él, gyakorlatilag a rendelet eléri a célját. Nem a
helyszínen való bírságolás a lényeg, hanem az, hogy aki a szabálysértést elköveti, az
azonosítható legyen, a magatartása felderítést nyerjen, és az alapján el tudjon járni

vele szemben az adott hatóság. Ez a rendszer, ami a helyi rendeletükben le van
fektetve egyelőre tervezetként, ez megfelelő. Amit képviselő Úr felvetett megoldást
meg fogja nézni, véleménye szerint más szisztémában működik. A szeptemberi
ülésen erre is választ fog adni.

Császár László polgármester: Rendőrkapitány Úrral próbálták egyeztetni a rendelet-
tervezetet, és ő is maximálisan támogatja, és a közreműködéséről biztosította az
önkormányzatot, hogy amennyiben elfogadásra kerül, akkor a rendőrség partner lesz
a rendelet végrehajtásában.
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Lévai József képviselő: A bizottsági ülésen a végrehajthatóságot kérdőjelezték meg
több esetben. Megfogalmazódott a hivatal részéről, mint ok, hogy bevezessék ezt a
rendeletet az az volt, hogy a közterületen elhelyezett munkálati vagyontárgyak
védelme a rongálásokkal szemben – többek között a játszótereken. Kérdezi, hogy az a
kerítés, amit most terveznek létrehozni, az jelent-e megoldást a vagyonvédelem
tekintetében, vagy azt a gondot oldja meg, hogy egyrészt fizikailag körülhatárolható
legyen ez a fogalom, másrészt a gyerekeket védje a külső közlekedési behatásoktól?

Dr. Imre László jegyző: A játszótér területének meghatározását célozza meg, de az
előterjesztésben szerepel, hogy jelentős gond a játszótereken a kutyáknak a
garázdálkodása, a homokozókba való piszkítása, valamint az elszabadult és a rossz
helyen futtatott kutyák berohannak a játszó gyerekek közé, és megzavarják őket. Így
a gyermekek biztonságát védenék meg a kutyáktól, másodsorban ha bevezetésre
kerül a helyi rendeletük, a játszótér területe egyértelműen beazonosítható lenne. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság valamint a Család-, Egészségügyi,
Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságon is elhangzott, hogy hol lehet értelmezni a
rendelet végrehajtását, hol tilos a dohányzás. Abban az esetben, ha a kerítések
elhelyezésre kerülnek, egyértelműen meg lehet majd határozni a helyi rendeletben
ezeket a szabályokat is.

Császár László polgármester: A Tóparton felújított játszótereken az első héten már
károkozás történt. Éves szinten milliós nagyságrendeket fordítanak a játszóterek

folyamatos karbantartására rongálás miatt. A kerítés a gyermekek szempontjából is
fontos, ugyanis körbehatárolt terület, nem tudnak a kisgyerekek kimenni.

Bakos György képviselő: A felsorolás között nem látja a diszeli játszóteret. Kérdezi,
hogy ez véletlenül maradt ki?

Dr. Imre László jegyző: Köszöni az észrevételt. Természetesen a diszeli játszóterek is
részét képezik a körbekerítésnek. A nyilvántartás régi, ezek új játszóterek. A
nyilvántartás aktualizálása most folyik. Az előterjesztés úgy szól, hogy a
közigazgatási területén valamennyi játszótér. A nyilvántartásba bekerülnek a diszeli
játszóterek, és azok is be lesznek kerítve.

Császár László polgármester: Idén közel 10 millió forintot elköltöttek a játszótereik
felújítására. Ott érdemes megcsinálni, ahol a felújítás megtörtént, különben
akadályozná a munkát. Van még mit tenni a város területén. Idén már nem lesz

annyi pénz, hogy a maradék játszótereket fel tudják újítani.

Bozsoki Lajos képviselő: Kérdezi, hogy a közterületen való dohányzásnak a várható
szankcionálása vonatkozik a diákokra is?

Dr. Imre László jegyző: Bizottsági üléseken elhangzott, hogy a büntethetőség egy
fontos kritérium. Abban az esetben, ha kiskorú gyermek nyúl az élvezeti cikkhez,
akkor nyilván nem büntethető, de a rendőrhatóság a szülőt erről értesítheti. Nagy
valószínűséggel otthon a szülő nem úgy engedi el a gyermekét, hogy ad neki egy
doboz cigarettát, és nem bíztatja arra, hogy útközben egy fél deci szeszt is igyon,
hogy jó energiával tudja megkezdeni a napot. A rendőrség ellenőrzései, valamint a
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hivatal ellenőrzései elsősorban az esti órákban végzett ellenőrzés során azt mutatják,
hogy a fiatalkorúak jelenléte a szórakozóhelyeken illetve a közterületeken alkohollal,
dohánnyal kapcsolatba kerülve egyre gyakoribb, és fontos, hogy ezen a területen
előre lépjenek. A rendőrség őket nem bünteti meg, de értesíti a törvényes
képviselőket. Szükség esetén a jegyzőt, mint I. fokú gyámhatóságot is értesíti.

Bozsoki Lajos képviselő: A Széchenyi István Szakközépiskola területéről naponta

többszázezer forintot be lehetne szedni.

Dr. Imre László jegyző: Az előterjesztésnek az egyik legfontosabb szakasza az
ifjúságnevelés és ifjúságvédelem, valamint a felnőtt lakosság egészségügyi
szokásának, életmódjának a megváltoztatása. Azok a munkahelyek, ahol a
dohányzást már a kollektíva megkérdezésével megtiltották, lehet látni, hogy
dohányos emberek leszoknak, vagy kevesebb mértékben fogyasztják a
dohánytermékeket. Úgy gondolja évek alatt ennek hatása lesz. Ettől a rendelettől
nem azt kell várni, hogy holnap már meg fog változni, hanem egykét év alatt már
szemlélettel fog a felnőtt lakosság ehhez a problémához hozzányúlni, és egymást is
fogják figyelmeztetni, hogy mit lehet, és mit nem.

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

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

96/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a közterületen történő szeszes ital
fogyasztásról és dohányzásról szóló rendelet-
tervezetet tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és
Jegyzőjét, hogy a beérkező javaslatok figyelembe
vételével 2009. szeptemberi képviselő-testületi
ülésre előterjesztést készítsen.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Polgármester, Jegyző

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

97/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca város közigazgatási területén
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található valamennyi, az 1. számú mellékletben
felsorolt játszóterének bekerítését elrendeli. Az
elvégzendő munka minőségét úgy kell
meghatározni, hogy a folyóméterre eső költség a
bruttó 12 eFt összeget ne haladja meg.

Felkéri Tapolca város Főépítészét, hogy a

játszóterek kerítésének kialakításához nyújtson
szakvéleményt.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a munka elvégzéséhez szükséges
fedezetet Tapolca város 2009. évi költségvetése
24. Cím Tartalékok Általános tartalék terhére
8.100 eFt összegben biztosítja.

Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Polgármester, Jegyző

3) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri Dr. Imre László jegyzőt, ismertesse a napirendi
pont lényegét.

Dr. Imre László jegyző: 2006-ban fogadta ez az Európai Unió Polgármester Úr által
meghatározott irányelvét, mely azt a célt szolgálja, hogy az Unión belüli
vállalkozások szolgáltatásaikkal szabadon tudjanak megjelenni bármelyik tagállam
piacán. Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a belső
jogrendszerét, jogszabályait felülvizsgálat, ennek részeként Tapolca Város

Önkormányzata Képviselő-testülete is valamennyi helyi rendeletét felülvizsgálta.
Ennek ellenére ez az irányelv kötelezővé teszi minden tagállam számára, hogy a
belső jogszabályait újra vizsgálja felül, és minden olyan jogi, technikai akadályt
szüntessen meg, amely a belső piacon a szabad vállalkozást, illetve munkaerő-
szolgáltatások szabad áramlását akadályozza. Erre határidőt írt elő, három év állt a
tagállamok rendelkezésére. Ennek részeként kell Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testületének is valamennyi helyi rendeletét felülvizsgálnia. Az
előterjesztéshez mellékelték az irányelvet, amely eléggé hosszasan taglalja az
elvégendő munka folyamatát. Természetesen az európai irányelv meghatározza
azokat a területeket is, amelyekre az irányelv nem vonatkozik. Így egyszerűen
azonosíthatók azok a helyi rendeleteik, amelyekre nem vonatkozik az irányelv
végrehajtása. Ennek ellenére a Képviselő-testületnek határozatban kell
meghatároznia, hogy mely rendeleteket vizsgál felül, illetve mely rendeletek nem
tartoznak az irányelv hatálya alá. Ennek megfelelően két határozati javaslat került az
előterjesztés mögé. Az I. határozati javaslatban meghatározva az irányelv azon

pontját, amely alapján nem kell felülvizsgálni, azaz nem esik a hatálya alá, felsorolják
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azokat a helyi rendeleteket, amelyeket nem kell módosítani és felülvizsgálni. A II.
határozati javaslat határidők meghatározásával felsorolja azokat a helyi
rendeleteiket, amelyeket a következő félévben a Képviselő-testületnek felül kell
vizsgálnia. Ezt az előkészítő munkát a Polgármesteri Hivatal végzi, és amennyiben a
Képviselő-testület a határozati javaslatokat elfogadja, az ott meghatározott rendben a
Képviselő-testület elé fogja terjeszteni ezeknek a rendeleteknek a felülvizsgálatát.
Azért, mert ebben a listában szerepelnek a felülvizsgálandó helyi rendeletek,

természetesen nem jelentik azt, hogy az ellentét az irányelvvel fennáll, de fennállhat,
és az irányelv egyértelműen megköveteli, hogy amennyiben olyan szabályozási körre
bocsátották ki az adott jogszabályt, amelyre az irányelvnek hatálya kiterjed, azt
kötelező felülvizsgálni. Erre való tekintettel kéri a Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztést támogatni szíveskedjen.

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

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

Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindkét
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József alpolgármester az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja
tovább munkáját.

Császár László polgármester: A felülvizsgálatokkal lesz dolga a hivatalnak, mivel
volt hasonló az uniós csatlakozás előtt a jogharmonizáció jegyében már egyszer
végignézték a rendeleteiket, de ez a folyamat nem áll meg. 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 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

98/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete megállapítja, hogy az alábbi hatályos
rendeletekre nem vonatkoznak a belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv
rendelkezései:

- 9/2004. (IV.20.) Kt. rendelet – A helyi adókról (2.
cikk (3) bek. alapján)
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- 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet – Felsőoktatási
intézményekben tanuló szociálisan hátrányos
helyzetű hallgatók támogatásáról (2 cikk (2) bek. j)
pontja alapján)

- 18/2004. (V.25.) Kt. rendelet – Elismerő címek és
helyi kitüntetések alapításáról és

adományozásának rendjéről (2. cikk (2) bek. i)
pontja alapján)

- 19/2004. (V.25.) Kt. rendelet – A Városi Kincstár
működéséről (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 20/2004. (V.25.) Kt. rendelet – A közérdeket
szolgáló költségvetési támogatások rendjéről (2.
cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 29/2004. (VI.29.) Kt. rendelet – A helyi
népszavazásról és népi kezdeményezésről (2. cikk
(2) bek. i) pontja alapján)

- 30/2004.(VI.29.) Kt. rendelet – A középületek és
közterületek nemzeti és városi ünnepeken

történő fellobogózásáról (2. cikk (2) bek. i) pontja
alapján)

- 32/2004.(VI.29.) Kt. rendelet – Az állattartás
szabályairól (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 33/2004.(VI.29.) Kt. rendelet – Testnevelés és
sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és
kötelezettségekről (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 35/2004.(VI.29.) Kt. rendelet – A prostitúció
kezelése érdekében védett övezetek kijelöléséről
(2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 40/2004.(IX.13.) Kt. rendelet – A polgármesteri
hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket
megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti

és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális
és kegyeleti támogatásokról (2. cikk (2) bek. i)
pontja alapján)

- 41/2004.(IX.13.) Kt. rendelet – Az orvosi körzetek
kialakításáról (2. cikk (2) bek. f) pontja alapján)

- 43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet – Az építészeti értékek
helyi védelméről (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet – Az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról (2. cikk (2) bek. i) pontja
alapján)

- 47/2004. (XI.02.) Kt. rendelet – Az önkormányzati
biztos kirendelésének szabályairól (2. cikk (2) bek. i)
pontja alapján)

- 58/2004.(XII.20.) Kt. rendelet – A parkolás
szabályozásáról és a várakozás igénybevételének
rendjéről (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)
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- 59/2004.(XII.20.) Kt. rendelet – A járművek
elhelyezéséről, parkolóhelyek biztosításáról (2. cikk
(2) bek. i) pontja alapján)

- 13/2005.(IV.18.) Kt. rendelet – A védőnői körzetek
kialakításáról (2. cikk (2) bek. f) pontja alapján)

- 16/2005.(V.26.) Kt. rendelet – A közterület

használatáról és az üzemképtelen járművek
elhelyezésének rendjéről (2. cikk (2) bek. i) pontja
alapján)

- 22/2005.(VI.23.) Kt. rendelet – Tapolca Város
Önkormányzata fenntartásában működő
közoktatási intézményekben fizetendő tandíjról,
térítési díjról (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 10/2006.(III.20.) Kt. rendelet – A szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (2.
cikk (2) bek. j) pontja alapján)

- 28/2006.(XII.15.) Kt. rendelet – A Tapolca Városi
Önkormányzat költségvetési és zárszámadási
rendeletei egyes mellékletei tartalmának

meghatározásáról (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)
- 8/2007.(IV.16.) Kt. rendelet – Tapolca Város

Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzata (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 20/2007.(IV.16.) Kt. rendelet – Az egyes képviselő-
testületi hatáskörök delegálásáról (2. cikk (2) bek. i)
pontja alapján)

- 41/2007.(XII.21.) Kt. rendelet – Tapolca Város
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés
hatósági árainak megállapításáról (2. cikk (2) bek. d)
pontja alapján)

- 43/2007.(XII.21.) Kt. rendelet – A helyi
közművelődésről (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 4/2008.(II.18.) Kt. rendelet – Az Önkormányzat
fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális
intézményekben a gyermek, diák és szociális
étkeztetés térítési díjainak megállapításáról (2. cikk
(2) bek. i) pontja alapján)

- 13/2008.(VI.30.) Kt. rendelet – Tapolca Város Helyi
Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási
Tervének jóváhagyásáról (2. cikk (2) bek. i) pontja
alapján)

- 34/2008.(XII.29.) Kt. rendelet – A 2009. évi átmeneti
gazdálkodásról (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

- 36/2008.(XII.29.) Kt. rendelet – A 2009. évi
szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról (2. cikk (2)
bek. i) pontja alapján)
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- 2/2009.(II.16.) Kt. rendelet – Tapolca város 2009.
évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról (2. cikk (2) bek. i) pontja alapján)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

99/2009.(V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvvel érintett,

 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet - Az önkormányzat

vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól
 17/2004. (V. 25.) Kt. rendelet - Tapolca város

jelképeiről és névhasználatáról
 21/2004. (V. 25.) Kt. rendelet - Tapolca Város

Önkormányzatának „Környezetvédelmi Alap”-
járól

 31/2004. (VI.29.) Kt. rendelet - A vásárokról és a
piacokról

 49/2004. (XI. 30.) Kt. rendelet - A talajterhelési
díjról

 55/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet - Az önkormányzat
tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról

szóló rendeleteket júniusi képviselő-testületi ülésen,

 56/2004. (XII.20.) Kt. rendelet - Az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes
feltételeiről

 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet - A települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a
köztisztaság fenntartásáról és a környezet
védelméről

 17/2005. (V. 26.) Kt. rendelet - Az iparosított
technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
felújításának támogatásáról

 30/2005.(X.28.) Kt. rendelet – Az elektornikusan
végezhető közigazgatási hatósági eljárási

cselekményekről
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 36/2005. (XI. 29.) Kt. rendelet - A Helyi
Hulladékgazdálkodási Tervről

 7/2006. (III. 20.) Kt. rendelet - A lakások és a
helyiségek bérletéről

 14/2006. VI. 16.) Kt. rendelet - A
távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak
megállapításáról

 16/2006. (VI. 16.) Kt. rendelet - A temetőkről és a
temetkezésről

rendeleteket a szeptemberi rendes ülésen kívánja
felülvizsgálni.

Határidő: 2009. június 30. és 2009. szeptember 30.
Felelős: Jegyző

4) Alapító okiratok módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előző testületi ülésen is foglalkoztak a
státusztörvénnyel. Alapjaiban változik meg a költségvetési szervek jogállásának a
jogi szabályozása. Ebből a szempontból kell átvizsgálni valamennyi alapító
okiratukat. Ennek megfelelően történt meg az előkészítés. Décseyné Raposa Mária
Általános Igazgatási Irodavezetőt kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
kíván-e kiegészítést tenni?

Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: A Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratában a működési körnél az
étkeztetésnél nem került be Raposka közigazgatási területe, hiszen azt is ellátják. A
többinél, amit csak Tapolcán látnak el, úgy tudta, hogy nem kell felsorolni, de

továbbgondolva mindenképpen fel kell sorolni, amit csak Tapolca területén látnak el.
Ilyen a bölcsődei ellátás, a gyermekjóléti szolgáltatás, a hajléktalan ellátás. Ezzel kell
kiegészíteni a működési kört. Elnézést kér a tévedésért.

Marton József alpolgármester az ülésterembe megérkezik, a Képviselő-testület 14 fővel
folytatja tovább munkáját.

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

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

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
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Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.

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

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

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

100/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, Tapolca Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát 2009.
július 1. hatállyal, jóváhagyja, és az 1. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okirat elfogadását követően, legkésőbb a hatályba
lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2009. június 01.

Felelős: jegyző

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

101/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal,
jóváhagyja, és a 2. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okirat elfogadását követően, legkésőbb a hatályba
lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi
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Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2009. június 01.
Felelős: jegyző

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

102/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, a Tapolcai Óvoda alapító okiratát 2009.

július 1. hatállyal, jóváhagyja, és a 3. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően, az alapító
okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15
nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg.

Határidő: 2009. június 01.
Felelős: jegyző

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

103/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, a Tapolcai Általános Iskola alapító
okiratát 2009. július 1. hatállyal, jóváhagyja, és a

4. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete
egybehangzó elfogadását követően, az alapító
okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15
nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg.
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Határidő: 2009. június 01.
Felelős: jegyző

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

104/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, a Wass Albert Könyvtár és Múzeum

alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal,
jóváhagyja, és az 5. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okirat elfogadását követően, legkésőbb a hatályba
lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2009. június 01.
Felelős: jegyző

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

105/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete, a Széchenyi István Szakképző Iskola
alapító okiratát 2009. július 1. hatállyal,
jóváhagyja, és a 6. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy az alapító
okirat elfogadását követően, legkésőbb a hatályba
lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje
meg.

Határidő: 2009. június 01.
Felelős: jegyző
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5) A 2009/2010. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok, napközis
csoportok számának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tavaly decemberben került meghatározásra az
Általános Iskolákban indítható osztálylétszámok, illetve a napközis csoportok száma.
Ennek megfelelően sajnos egy osztállyal kevesebbet tudnak indítani, hiszen a hat
osztály helyett öt osztályra való gyermeklétszám jött össze, és ennek megfelelően
kellene a határozati javaslatban meghatározni az indítható osztálylétszámokat. A
napközis tanulócsoportokból is kevesebb lesz. A Széchenyi István Szakképző Iskola
esetében pedig a határozati javaslatban felsorolt 9. évfolyamban három osztály,
szakképzésben és a felnőtt képzésben három osztály indítható. Felkéri a bizottságok
elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag

támogatja az előterjesztést.

Császár László polgármester: Tóth Mária oktatási referenst kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?

Tóth Mária oktatási referens: Nincs kiegészíteni valója.

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

Lévai József képviselő: Kérdezi a hivatalt, hogy mennyiben tekinthető tartós
tendenciának, hogy a gyermeklétszám beáll? Mi az oka annak, hogy viszonylag ilyen
sok gyermeket tartanak vissza az óvodában? A 186 gyermekből 128-149 fő közé
teszik azokat a gyermeket az óvodai felmérés szintjénél, 30-40 főt jelent, aki
visszamarad.

Tóth Mária oktatási referens: Mint a testületi anyagban is látszik, ugyan most nem
sorolta fel azokat az időpontokat, melyek azok, amikor kötelezően be kell íratni a
gyermekeket az iskolába, már nem maradhat, ez az első csoport. A második csoport
az, amikor a nevelési tanácsadó szakvéleménye alapján még az óvodában
maradhatnak, és a harmadik csoport az, amikor a szülő választása alapján iskolába
mennek, vagy az óvodában maradnak. A második csoport esetében sajnos egyre
nagyobb a tendencia, hogy egyre több a magatartászavaros és problémás gyermek.
Amikor a Nevelési Tanácsadó évek alatt kidolgozott megfelelő szisztéma alapján
felméri ezeket a gyermekeket, akkor azt javasolja, hogy óvodában maradjanak még
egy évig, hátha a fejlődésük eljut egy olyan szintre az iskolába lépéskor, hogy nem
probléma már a továbbhaladásuk. Sem az óvodának, sem a Nevelési Tanácsadónak
nem érdeke az óvodában tartani a gyermeket, mert azt látják, hogy nem is lehetne
elhelyezni szinte őket, mert annyira sok az óvodás gyermekük. Közel 35 gyermeket
el kellett utasítani közel 35 gyermeket az óvodából, nem tudta az intézmény felvenni.
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Nem érdeke az óvodának, hogy ott maradjon a gyermek, hanem az lenne az érdeke,
hogy iskolába menjen. Az előzetes felmérések alapján a hat osztály indításánál az
volt a fő probléma, hogy a vidéki gyerekeket nem tudják bekalkulálni. Tavaly 16
vidéki gyerekkel több jött, idén kevesebb. Ez meghatározza azt a plusz egy osztályt.
Az, hogy miért van ennyi magatartászavaros gyerek, arra nem tud válaszolni, de
valószínű a családi háttér illetve a gazdasági helyzet.

Császár László polgármester: Áttekintették ők is a létszámot, a korfát átnézték. A
korfából nem következett az a dolog, hogy ennyivel kevesebb gyermek van. Abban
lehet bízni, hogy ha az óvodában megjelenik plusz egy csoport. A hat osztályra
hosszú távon van reális esély. A városban valamennyi tagintézménynek van
létjogosultsága. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a vidéki településeken is
mindenki küzd a gyermekekért. Vannak olyan információik, hogy Tapolcáról is
próbálnak kicsábítani gyermekeket. Úgy gondolja, hogy a kisebb településeknél ezek
az anyagi gondok egyre nehezebbek lesznek, hiszen néhány fővel elindítanak
osztályokat, de ez hosszú távon nem tartható, költségvetés szempontjából kizárt,
hogy sokáig bírná egy település. Fel kell készülni arra, hogy a kistelepülésekről a
visszaáramlás előbb-utóbb a vidéki gyermekek részérő meg fog történni a város
irányába, és Tapolca erre fogadókész, hiszen az iskoláinkban a megfelelő kapacitás
meglesz erre. Sajnos az idei évben így alakult az osztálylétszám, de ez nem egy tartós
tendencia.

Lévai József képviselő: Stabilizálni kell az osztályszámot, mert azt sem tehetik meg,
hogy évenként elküldenek pedagógusokat, és utána felveszik a most visszatartott
gyermekeket jövőre dömpingszerűen beengedik. Jelenleg most vegyes korcsoportú
és összetételű óvodai csoportjaik vannak. Nem lehet-e ez ok arra, hogy ilyen sok a
visszatartott gyerek, és ez adott esetben helyi vagy központi szabályozás, hogy
előírják a vegyes csoportokat? Ki jogosult ezen módosítani, vagy változtatni?

Császár László polgármester: Amikor a városban egyetlen általános iskolát hoztak
létre, ez is már egy előrelépés ebből a szempontból, hiszen pontosan az ilyen jellegű
megoldással tudja megoldani az iskola vezetése azt, hogy tud átcsoportosítani
létszámot adott esetben, hiszen az előterjesztésből látszik, hogy most egy fő
létszámcsökkentéssel, amit szeptembertől kell végrehajtani, meg tudják oldani.
Alapjaiban nem kell az intézményrendszerükhöz hozzányúlni. Ha a következő
évben elindul egy növekedés, akkor nem lehet ilyen fluktuációt követni. Ez a
tagintézményi struktúra tudja kezelni, és meg tudják oldani.

Szatmári Jánosné képviselő: Mindig beszélnek arról, hogy a hatéves gyermek nem
mehet el az iskolába, mert problémás és magatartászavaros. Megállapítja a Nevelési
Tanácsadó, hogy nem mehet iskolába, javasolja a szülőnek. Azt még soha nem
mérték fel egy iskolában sem, hogy a bekerült hat-hét éves gyermek mennyit
változott és mennyit fejlődött, mert ugyanúgy meglesz a magatartászavara és
egyebek. Tehát egy parkoló csoport van az óvodában. Abban az egy év alatt nem
változik meg a gyermek arra, hogy tökéletes mintagyerekké várjon. Ezt is jó lenne
már egyszer megvizsgálni, hogy mennyi előnye van annak, hogy ott parkol az
óvodában, esetleg vegyes csoportban a hatéves gyermek.
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Császár László képviselő: Szakmai vitában nem szeretne belebonyolódni. Frang
Lászlóné Igazgató Asszonynak megadja a szót.

Frang Lászlóné – Tapolcai Óvoda vezetője: Pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok
támasztották alá a vegyes csoport létjogosultságát. Egy családban is különböző
életkorú gyermekek vannak. Úgy gondolja, hogy a picik sokat tanulnak a nagyoktól,
és nem visszahúzó erő a nagyoknak sem. Valóban a csoportban dolgozó

pedagógusoknak több a munkája, és sokkal nagyobb szakmai kihívás egy vegyes
csoportban a feladatokat megoldani. Úgy gondolja, hogy nagyon jól felkészült
kollégái vannak, akik ezeket a problémákat meg tudják oldani. Az, hogy hány gyerek
marad óvodában és iskolában, törvény szerint is a gyermek fizikailag, értelmileg és
lelkileg megfelelően érett legyen. Ha ebből a három feltételből valamelyik hiányzik,
azt akár az óvoda, akár a Nevelési Tanácsadó kiszűri. Úgy gondolja, hogy nyugodt
lelkiismerettel csak azt a kisgyermeket tudja elengedni óvodából, és annak a papírját
tudja aláírni, aki mindhárom feltételnek megfelel. Sajnos egyre több az olyan
kisgyerek, akiknél a három alapvető pillérből egy hiányzik. Nem parkoltatnak az
óvodában gyerekeket, hiszen ezek a gyerekek egy év alatt is sokat fejlődnek. Nem
tudja megmondani, hogy egyes gyerekek egy év alatt mennyit fejlődnek. Úgy
gondolja, hogy az óvodában nem parkolás azaz egy év, hanem komoly fejlesztő
munka, és nemcsak az óvónő, hanem a Nevelési Tanácsadó munkatársaival, fejlesztő
pedagógussal, logopédussal együtt vannak azon, hogy az a gyerek elérje azt a
szintet, hogy az iskolában a 45 percet végig tudja ülni, hogy a tanár tudjon vele

foglalkozni. Kéri, hogy fogadják el, és értsék meg a válaszát. Megtesznek mindent,
nem érdekük, hogy az óvodában maradjanak a gyerekek. Ők is vezetnek statisztikát,
és az a céljuk, hogy minél több kisgyereket el tudjanak engedni iskolába, nyugodt
lelkiismerettel. Akiket visszatartottak, azokat nyugodt lelkiismerettel tartották vissza,
mert azok óvodába valók.

Bognár Ferenc képviselő: Egyetért az intézményvezető asszonnyal. A visszatartott
gyerekeket ellátásban részesíti. Ha nem mindenkit tudnak a fejlődésben előre vinni,
akkor következik be az, hogy a Veszprém Megyei Népességet Vizsgáló Intézet több
fázisban méri fel, és a határozat alapján utalja abba az iskolába, amelyikbe való.

Császár László polgármester: Amikor létszámgondok merülnek fel, akkor ezek
jobban előkerülnek. Hosszú távon a városban ennek a hat osztálynak létjogosultsága
van a jelenlegi korfa szerint. Bízik abban, hogy jövőre már az óvodai
gyermeklétszámokból adódóan is el tud indulni a hat osztály.

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:

106/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata a 2009/2010. tanévben a

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye 1 (két tanítási nyelvű)
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3
a Bárdos Lajos Intézményegysége 1 (zenei) elsős
osztály,

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye 3
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 8
a Bárdos Lajos Intézményegysége 5 napközis csoport,

Tapolcai Általános Iskola:
a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű
és Sportiskolai Tagintézménye 1
a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 1
a Bárdos Lajos Intézményegysége 1 tanulószobai
csoport, indítását engedélyezi.

Egyúttal, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2009/2010. tanévben az első osztályok, a napközis csoportok, a
tanulószobai csoportok indításának engedélyéről szóló 291/2008
(XII. 23.) Kt. határozatát visszavonja.

Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek
figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2009. május 30.
Felelős: polgármester

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

107/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2009/2010. tanévben

a Széchenyi István Szakképző Iskolában
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- a 9. évfolyamon 3 osztály legfeljebb három
szakmacsoporttal,
- a szakképzésben és a felnőtt képzésben 3
osztály két-két szakmacsoporttal,
- a felnőttek középiskolája nappali munkarend
szerint 1 osztály indítását tervezi.
A képzésben résztvevő nappali munkarend

szerinti osztályok száma 21.
A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti
osztály száma 1.
Az induló osztályok minimális létszámát 28
főben határozza meg.

Egyúttal, Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévben az
osztályok, indításának engedélyéről szóló
292/2008 (XII. 23.) Kt. határozatát visszavonja.

Felkéri a polgármester, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2009. május 30.
Felelős: polgármester

6) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Köszönti Csizmadia Gábort, a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának vezetőjét, valamint Dr. Smura Jánost a
Tapolcai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitányát. Minden évben terv szerint a
beszámoló elkészül. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága

álláspontját.

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

Császár László képviselő: Kérdezi, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan
kívánnak-e hozzászólni?

Csizmadia Gábor a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság Rendészeti
Osztályának vezetője: A beszámoló is tartalmazza, hogy az elmúlt évben a
parancsnoki állomány a tapolcai rendőrkapitányságon megújult, és ebben az évben
kapitány úr is megbízással tölti be ezt a feladatot. Számukra ez azért lényeges, mert
úgy értékelik – ahogyan azt a beszámoló is tartalmazza - hogy az elmúlt évben a
tapolcai rendőrkapitányság jól teljesített, jól hajtotta végre feladatát. Ezek az

eredmények a statisztikából is jól kivehetők. Úgy gondolja, szükség volt arra, hogy a
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parancsnoki állomány jól képzett, és jól tudja a feladatát ellátni. Természetesen azzal
az állománnyal, amellyel Tapolcán rendelkeznek. Ezt az évet érinti a gazdasági
világválság, hatással van a rendőrség gazdasági költségvetésére is. A jelenlegi
állapotban a működésükhöz minden feltétel központilag biztosított. Ez garancia arra,
hogy a tapolcai rendőrkapitányság azokat a feladatokat, amiket a beszámoló végén
kapitány úr említett, tudja teljesíteni. A Balaton-parton nagyon fontos az
idegenforgalmi szezon biztosítása. Úgy értékelték eddig is, hogy a megfelelő

közbiztonság biztosítása elengedhetetlen feltétele annak, hogy a Balaton-parton a
turisztikai szezon sikeres legyen. Ezt ebben az évben is mindenképpen szeretnék
biztosítani. Ennek záloga lehet az, hogy minden erőfeszítést megtesznek ahhoz, hogy
megfelelő létszámú plusz kollégát tudjanak biztosítani, nyilvánvalóan a
lakosságszám és a vendégszám is megemelkedik, ezért ebben az időszakban több
rendőrre van szükség, illetve azoknak a rendezvényeknek a biztosítására is, amik
most már lassan évtizedek óta működnek, tudják biztosítani. A különböző
iskoláikban végzett kollégák, akik egyébként a tapolcai rendőrkapitányságra
jönnének, illetőleg a más térségi területekről – a pápai, a várpalotai és az ajkai
rendőrkapitányságra gondol – onnan is ezeket az erőket ide fogják vezényelni
létszámarányosan, hiszen a Balaton-part eltart egészen Siófokig, ami az ő hatáskörük.
A Rendőrtiszti Főiskoláról jönnek még ide megerősítő erők. Ebben az évben
vélhetően a különböző sajtókból értesülve a készenléti rendőrség, amely Budapesten
van, ennek egy ún. vidéki főosztálya alakult, a Megyei Bevetési Főosztály, amelynek
erői Szombathelyen és Győrött vannak jelen pillanatban elhelyezve. Ez azért lett

fontos számukra, mert onnan is kapnak megerősítést. Gyakorlatilag ez azt jelenti,
hogy június 1-jétől a tapolcai rendőrkapitányságot erősíti egy bevetési csoport,
amelynek a létszáma 12 fő, természetesen autókkal és eszközökkel egyetemben.
Ehhez képest jön még kb. 15 fő rendőri iskolás, akiket ide tudnak szolgáltatni.
Kapitány Úr közreműködésével el tudták érni, hogy ezek a megerősítő erők zöme –
legalább is a Révfülöpi őrsön lesznek elhelyezve. Amit tavaly a Balaton-parton
biztonságot el tudtak érni a tapolcai kollégákkal együtt, hogy tavaly nem volt rablása
Balaton-parton. Ez jelentős eredmény volt. A megfiatalodott parancsnoki állomány,
illetve a kapitány személye garancia arra, hogy a tapolcai rendőrkapitányság ebben
az évben is hasonló pozitív eredményeket tud felmutatni a területen élő lakosság
megelégedésével.

Dr. Smura János a Tapolcai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitánya: A mai
napon a kapitányság pillanatnyilag 12 fő hiánnyal bír. Ez azt jelenti, hogy ennyivel
kevesebben vannak a területen, és ebben benne van a sümegi rendőrőrs is. Hétfőn öt

kolléga fog hozzájuk érkezni, tehát már csökkeni fog a közterületi létszámhiány. A
sümegi őrs vonatkozásában létre szeretnének hozni egy csoportot, ahonnan más
kapitányságról keresnek embereket, illetve már két fő jelentkezett. Év végére talán öt
fő záró státusszal fog érkezni, ők határőrök voltak, és ez év végén lejár a moratórium
számukra, tehát ez a hely fel fog szabadulni, és lehetőségük lesz arra, hogy itt
munkatársakat tudjanak felvenni. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog, hiszen a
környező településekről már jelezték polgármester, hogy tudnának lakást biztosítani,
másrészt a tapolcai önkormányzattól is már kaptak egy szolgálati lakást, ahová két
munkatársat el tudnak majd helyezni. A bűncselekmények vonatkozásában bízik
abban, hogy továbbra is csökkenő tendencia lesz. A mai napot alapul véve a
kapitányság 380 bűncselekmény kapcsán rendelt el nyomozást, a tavalyi év hasonló
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időszakához viszonyítva eggyel többet, mint az elmúlt esztendőben. Úgy gondolja,
ha a létszám az utcán növekedni fog, akkor minden bizonnyal hatékonyabb
megelőzést tudnak majd végezni. Szerencsére csökkentek a baleseti adatok is. Nagy
szerepe van a passzív biztonsági eszközökre való figyelemfelhívásra, illetve a
sebességmérő eszközök jó és hatékony használatára. Ha a gyorshajtások számát
vissza tudják szorítani, akkor minden bizonnyal csökkenni fog a balesetek száma, és
talán sikerül elérni azt a célt, ami a 2010-es középtávú stratégiában szerepel, hogy a

balesetek száma jelentős mértékben csökkenjen. Az Igazgatásrendészeti Osztály
ügyintézőire fejenként 600 db ügy jut, amit jól, és hatékonyan lehet kezelni. A bíróság
elé állítás nagyon fontos a rendőrség életében. Lehetőség van arra, hogy amikor az
elkövetőt megfogják, akkor 15 napon belül a bíróság elé lehet állítani a
bűncselekmény elkövetőjét, és bizonyos nap elteltével megkapja azt a büntetést, amit
a bíróság rá kiszab. Beszélt a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőivel annak
kapcsán, hogy milyen eredményeik vannak a közterületen történő szeszesital
fogyasztásának visszaszorításával. Elmondta, hogy azokon a szórakozóhelyeken,
ahol a fiatalok rendszerességgel járnak, az előtt itták meg a szeszt, másnap reggel a
közterület takarításával foglalkozó dolgozóknak óriási munkát vett igénybe
számukra. Nem lehet ott már látni padokon ücsörgő hajléktalanokat boros flakonnal,
boros kannával, mert velük szemben is eljártak. A Tapolcai Városőrség Polgárőr
Egyesületnél egy fővel biztosan emelkedni fog a létszám, hiszen ő maga is biztosan
belép a polgárőrségbe. Tapolca városa 17.000 fővel bíró település, amely elég nagy
szám ahhoz, hogy itt a városban megszólítva a város lakosságát saját maguk

védelme érdekében ez a város jó, élhető és biztonságos legyen. Szeretné, ha a város
különböző lakótelepein kisebb csoportokban működne polgárőrség, aki segítenék a
közbiztonság eredményes fenntartását. A Képviselő-testületet meghívná a
kapitányság épületébe, akkor látnák azt, hogy munkatársaik hol dolgoznak, hiszen
minden évben tartanak nyíltnapot. Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót
fogadják el.

Császár László polgármester: A kapitánysággal eddig is jó volt a kapcsolat. Bízik
abban, hogy az új vezetéssel is legalább ilyen szorosra tudják fűzni a kapcsolatot. Az
elmúlt időszakban is több jelét adták ennek, hiszen két robogóval illetve
számítástechnikai eszközökkel támogatták már a kapitányság munkáját, ahogy a
város költségvetési ereje tudja biztosítani. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Dr. Csonka László képviselő: Az előző napirendeknél előkerült a tapolcai

játszóterek rongálása. Azok a játszóterek nagyon drágák voltak. Szeretné, ha egy
rendőrjárőr este 10 óra és 02 óra között körülnézne ezeken a játszótereken, mert a
rongálók többek között fiatalok. A rendszeres ellenőrzés a játszótereken talán
visszafogja ezeket a csoportokat, mert éjszaka is kint vannak a játszótereken.

Buzás Gyula képviselő: Örül annak, hogy a létszámkérdés meg fog oldódni. Reméli,
hogy az éjszakai járőrözés is hatékonyabb lesz a város minden területén.

Dr. Smura János a Tapolcai Rendőrkapitányság mb. rendőrkapitánya: A
számítógépeket és az eszközöket köszöni az önkormányzattól. A rendőrség a város
lakosságával együtt kelljen, hogy éljen. Tapolca Város Önkormányzata 2009. évre 2,5
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millió forintot adományozott a kapitányságnak többletszolgálat ellátására, amely
gyalogosszolgálat tesz ki. Ezzel a többletszolgálati pénzzel szeretnék a város
területén a gyalogos járőrszolgálatot emelni. Munkatársai számára kiemelt
feladatként adta ki a játszóterek ellenőrzését nemcsak éjjel, hanem nappal is. A
közelmúltban voltak kint kollégái játszótéren, ahol 18. életévét betöltött úriember egy
üveg wiskey társaságában múlatta az időt. Vizipipáztak körülötte 18 év alatti fiatal
korúak, amit nem tudtak megtiltani. A wiskeys üvegből jelentős mennyiség

hiányzott, azonban az úriembert felelősségre vonni nem tudták. A térfigyelő
kamerákkal kapcsolatban elmondja, hogy van két működő. Munkatársaik a rögzített
képek alapján a bűncselekmények elkövetőit, ha vissza tudják keresni, akkor fénykép
és személyes ismeretség alapján eredményesebb lehet a fellépés.

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:

108/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca város közrendjéről és
közbiztonságáról szóló tájékoztatót elfogadja.

7) Tapolca város és Tapolca-Diszel közlekedési helyzetének felülvizsgálata, a
városi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A város elkészítette a közlekedésfejlesztési
koncepcióját. Több szakmai testülettől kértek ajánlatot, és a Közlekedéstudományi

Intézet Nonprofit Kft. nyerte el a munkát. Köszönti Ferencz Zsoltot és Tóthné Temesi
Kingát, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. képviselőit. Többszörös
egyezetetés zajlott le az önkormányzattal, a hivatal dolgozóival és a város vezetőivel.
Az elkészült anyagot képviselő társai elektronikusan megkapták. Felkéri Tóthné
Temesi Kingát, hogy a prezentáció alapján foglalja össze az anyag lényegét.

Tóthné Temesi Kinga - Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. igazgatója:
Köszönik a lehetőséget. Az előző napirendhez kapcsolódóan hallottak kapitány Úrtól
egy mondatot, ami megütötte a fülét, hogy arra törekszenek, hogy élhető környezet
alakulhasson ki Tapolcán. A tervezési munkájuk során ez volt az ő filozófiájuk is,
hogy olyan javaslatokat tegyenek, amelyek az itt élők igényeit legjobban kiszolgálja,
és egy élhető, egy jó közérzetet biztosító városi lehetőséget biztosít hosszú távon. Az
előterjesztés, ahogy Polgármester Úr is említette, kiküldésre került, valamint az
anyagot is megismerhették. Az előterjesztésben szereplőkre szeretne ráerősíteni, és
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az azokban megfogalmazott dolgokat kívánja kiegészíteni. A koncepciójukban
nemcsak ennyi megállapítást tettek, sokkal mélyebb vizsgálatokat végeztek. Úgy
gondolja, hogy az előterjesztésben szereplő valamennyi kérdés felöleli azokat a
súlyponti közlekedésszervezési problémákat, amelyek az elkövetkezendő egy-két
évben megvalósítandók, illetve megvalósítható fejlesztéseket tartalmazza. Első
sarokponti kérdés az autóbusz-pályaudvar áthelyezése. Az alapvető okok kettős
célként lehet megfogalmazni: településszerkezeti, településrendezési, másrészt

közlekedésszervezés, forgalomszervezési, kapacitáshiánybeli probléma. Felhívja a
figyelmet arra, hogy az áthelyezést követően a fennmaradó vagy visszamaradó
terület hasznosításánál ezt a két szempontot kell elsődlegesen figyelembe venni, és
ezek mérlegelésével kell a későbbi hasznosításról dönteni. A céljuk az volt, hogy
segítsék a városközpont rehabilitációját, valamint egy intermodális utas centrumot,
utas átadó, lehetőség szerint a kerékpározástól a vasúti közlekedésen keresztül
valamennyi utazási láncot figyelembe véve hozzanak létre egy közlekedési
csomópontot. Javaslatukban elsődlegesen a vasútállomás területét hozták első
helyen, majd a Somló Volán telephelyén, illetve az azzal szembeni területen találtak
olyan helyet, ahol ez megvalósítható lenne. A javaslat elfogadását követően kell egy
részletes megvalósíthatósági tanulmány, ahol az általa említett, összehangolt
közösségi közlekedésszervezés, a biciklizz és gyalogolj, illetve szállj át más
közlekedési eszközre viszonyait vizsgálja a tanulmány. Természetesen
területbiztosítási feltételei is vannak a kérdésnek. A finanszírozás kapcsán megemlíti,
hogy ez évben kiírásra kerül a Közép-dunántúli Operatív Program, amely

infrastruktúra-fejlesztésre szolgál, és lehetőség szerint javasolja és bízik benne, hogy
Tapolca város élni fog tudni ennek a lehetőségével, hiszen itt maximum 600 millió
forintnyi összeg lehívható 20%-os önrésszel. A legfontosabb az élhető városközpont,
valamint egy vonzó közlekedési közlekedés, amely már filozófiai kérdéseket vet fel,
hiszen a parkolás, a parkolási bevétel között az összhangot meg kell találni.
Javasolják az intermodalitást, és ennek a helyszínéül a mai vasútállomás területét
tudják javasolni. A megvalósítás függvénye természetesen további tárgyalások
eredménye lesz. Stratégiai kérdés a városközpont és a forgalomcsillapítás, gyalogos
elsőbbség, bizonyos járművek időszakos kitiltása. Több változatot vizsgáltak.
Végcélként tekintetnő elképzelés, ahol a Deák F. utca és a Fő tér teljes lezárásra
kerülne. A Kisfaludy utca és a Bem apó utca gyalogos övezetté való átalakítása is
fontos. A zöld és piros vonalak a várható forgalomnövekményt illetve csökkenést
jelentik. Pirossal jelezték azokat az utcákat, ahol forgalomnövekedés várható. Itt már
figyelembe kell venni az előkészületek alatt álló Ipar utcai fejlesztést, és várhatóan
megvalósulhat egy városközpontot elkerülő, a járműforgalom számára kedvező déli

elkerülés folyamatos összeköttetéssel, ami most is megvan, de nem ennyire vonzó,
mintha majd ez az Ipar utca kiépítésével megvalósul. Ha egy kicsit nehezebbé teszik
az egyenes átfutást, ami most járműforgalom szempontjából teljesen akadálytalan,
akkor várható, hogy a Sümegi utca és az Ady Endre utca vége változással, a
Polgármesteri Hivatal előtti terület, illetve út kapacitása csökkenni fog. A Kossuth
Lajos utcán szintén hasonló lesz a forgalomcsökkenés. A forgalomnövekedést
nemcsak pusztán a Deák Ferenc – Fő tér lezárása eredményezi, hanem számoltak
már a Déli városkapu megjelenésével, amely nagyon kívánatos, nagyon szerencsés,
minél előbb megvalósítandó beruházás, csak tudniuk kell, hogy ezáltal itt egy szökő
irány jelentkezik, amelyet forgalomtechnikai intézkedésekkel lehetetlenné kell tenni,
hiszen a szűk beépítés miatt ez problémákat vetne fel. Itt ütemezett megvalósítást
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javasolna. Első körben a kitiltás nem teljes lenne, hanem egyirányú, forgalom
bevezetését javasolják nyugati irányból keleti irányba. Jelezték, hogy a mostani
autóbusz-pályaudvar területén egy kétirányú egy-egy forgalmi sáv megtartása
mellett egy szűk keresztmetszettel, de a forgalom lefolyását lehetővé tévő, és a két
csomópont átépítésével az Ady Endre utca le tudná vezetni a jelentkező forgalmat,
illetve a Batsányi János utcára terelődik, valamint az átmenő forgalom a
tehermentesítő utat fogja használni. Ha ez már olyan igénnyé növekszik, hogy

megjelennek mellette szolgáltatások, és rátelepül a városközpontban egy olyan
intenzív, és folyamatosan jelentkező, amely szükségessé teszi, hogy további
korlátozások legyenek, akkor tartanák elképzelhetőnek egy teljes kitiltást, de ez nem
az elkövetkezendő négy évben várható. Az előterjesztéssel ellentétben be merték
vállalni azt, hogy a Vörösmarty utcát egyirányúsítanák. A Mónus Illés utca
egyirányú maradna a javaslatuk szerint a mostani módon, és így alakulhatna ki egy
egyirányú kör. A körökkel jelölt rajz azt jelenti, hogy csomópont átépítésre van
szükség. Az átépítést úgy kell érteni, hogy a jelenlegi forgalmon változtatni kell. Az
egyirányúsítással parkolókat nyerhetnének. A következő képen láthatók azok a
csomópont átépítések, illetve a forgalomcsillapított szakaszok térburkolattal való
ellátása, amit javasoltak. Jelenleg terjengős, széles, a 70’-es években megvalósult
útkeresztmetszetek találhatók. Itt a városépítészeti és városrendezési szempontokat
javasolnák előtérbe helyezni olyan módon, hogy csak azok a felületek maradjanak
meg útfelületnek, amelyek a forgalom akadálytalan levezetésére szolgálnak, és az
ezen felülieket nem egy azonnali átépítéssel, de egy korszerűsítés során javasolják

ezeket zöldfelületté, gyalogos, kerékpáros felületekké való átalakításra. Jelenleg is
működik. Úgy gondolja, hogy inkább az esztétikát, a városrendezési, városépítészeti
szempontokat kellene előtérbe helyezni. A 3. pontban látható is szerepeltetett
gyalogos átkelőhelyek átépítése. Ha visszagondolnak a megelőző ábrára, ahol az
Ady Endre utcában a forgalomnövekményt prognosztizálták, megerősítve kapitány
Úr beszámolóját, megvizsgálták Tapolca város bekövetkezett személyi sérüléses
baleseteit 2002 évig visszamenőleg. Örvendetes megállapítás, hogy Tapolca város
közlekedésbiztonsága jónak mondható. Nem is találtak gócpontokat. Voltak személyi
sérüléssel járó balesetek, ezek nyilvánvalóan nagyobb forgalmú utaknál sűrűsödnek.
Az Ady Endre utca kijelölt gyalogos átkelőhelyei évenként egy-két baleset elő
szokott fordulni, gyalogos elütések. Itt egy gyalogos és járműforgalom egyidejűsége
az, ami a konfliktust eredményezi. Fennáll annak a veszélye, hogy egy még inkább
forgalomnövekedés mellett még inkább balesetveszélyessé válhat. Jelen helyzetben is
javasolt, de amennyiben a forgalomcsillapítás megvalósul, ezt együtt célszerű kezelni
az itt kijelölt gyalogosátkelő helyek forgalombiztonsági vizsgálatát. A következő

fejezetben az elkerülő, illetve a tehermentesítő utakkal foglalkozik az előterjesztés.
Távlati cél a Veszprém-Keszthely 77. számú főút elkerülő szakaszának
megvalósítása, valamint a devecseri 83. számú főúti összeköttetés. Ez azonban
nagyobb távlati cél, országos közúthálózati fejlesztés. Kapacitásprobléma a
belterületi utakon nincs. Jó színvonalon le tudja vezetni valamennyi országos közúti
út is. Mindennek ellenére Veszprém, zalahalápi sarokforgalmi irány jelentős,
országos főúti, összekötői viszonylatban is kiemelkedő, de nem is ez a probléma
alapvetően, hanem a 30%-ot meghaladó jármű darabszámban nyert tehergépjármű-
forgalom. Ennek a mielőbbi kihelyezése szükséges, és ebben mindenképpen kell,
hogy Tapolca Város Önkormányzata partner legyen a Magyar Közút Kht.-val, illetve
sürgesse a mielőbbi elkerülő tehermentesítő út megépítését. Tehát első ütemben a
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veszprémi illetve a zalahalápi út közötti összeköttetés, majd ez már városi érdek,
hogy milyen fejlesztések megvalósítása lehet sikeres. Ezt elősegítheti a
tehermentesítő út megépítése, és ez egy későbbi területfejlesztési elképzelésnél
merülhet csak fel a teljes gyűrűvé alakulása az északi tehermentesítése. Kerékpárút
fejlesztésről tesz említést még az előterjesztés. Ahogyan említette, vizsgálták a
baleseteket, azoknak okát, és útszakaszonként és balesettípusonként is. A déli
tehermentesítő úton viszonylag nagyobb számban előfordultak kerékpáros balesetek.

Mondhatni, hogy a bekövetkezett személyi sérüléses baleseteknek közel 50%-a
valamilyen kerékpárosok. Szükséges egy kerékpáros összeköttetés. Próbáltak olyan
nyomvonalat találni, amely a legkisebb építést igényli. Szerencsés módon a diszeli
városrésznél ez már kiépült. Ennek folytatásaként a tehermentesítő utat követve,
majd a Nyárfa utca jelenlegi nyomvonalán akár egy vegyes használatú útként, vagy
kerékpáros gyalogos elsőbbségű útként ez alkalmas lenne, majd a vasútállomást
megelőzve ismét önálló kerékpárút építése szükséges. Diszel városrész, a Déli
városkapu, a vasútállomás, különösen, ha az intermodális utascentrum
megvalósulhat, összeköttetést nyer. Kerékpárút-hálózatfejlesztésre egyéb javaslatot is
tettek. A belterületi szakaszok mögötti megvalósítást javasolták, nyilván ez pályázati,
pénzügyi forrási lehetőségek kérdése. Elsősorban a déli tehermentesítő útnál a
kerékpárút megépítése indokolt. Köszöni azt, hogy a városnak dolgoztak. Sok sikert
kíván a megvalósításhoz, amennyiben elfogadásra kerül. Szívesen válaszol a
kérdésekre, amennyiben vannak ilyenek. Tervezőként javasolja az előterjesztés
elfogadását.

Császár László polgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

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

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati
javaslatokat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolja a Képviselő-
testületnek elfogadásra.

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

Bozsoki Lajos képviselő: Az anyag kizárja annak a lehetőségét, hogy a
buszpályaudvar ott maradjon, ahol van. Ennek az anyagnak azt is meg kellett volna
vizsgálni, hogy milyen feltételekkel tudott volna ott maradni a buszpályaudvar.
Székesfehérváron a buszpályaudvar rekonstrukciója valósult meg a város szívében
nagyon szűk helyen. Veszprémben is azt a döntést hozták meg, hogy a
buszpályaudvar maradjon ott a helyén, hiszen a buszpályaudvarról sok fontos
létesítmény gyalogosan is elérhető. Ha Tapolca a mikró kistérségi vezető szerepét
szeretné növelni, akkor gondolni kell az idősebb, vidéken élő, környezetükben lévő
emberekre, ugyanis nem szívesen szeretnének buszra szállni, hanem gyalogosan
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szeretnék elérni a céljukat a lehető legrövidebb időn belül. Jelen pillanatban
mindenkit elriaszt azaz állapot, ami ott van a buszpályaudvaron, de meg lehetett
volna vizsgálni olyan lehetőségeket is, mint a régi Bauxit legényszálló épület
felhasználását, akár színbeli eltorlások alkalmazásával. Lehetett volna helyet nyerni,
és a műszaki lehetősége véleménye szerint abba a területbe is bent van, hogy
kultúráltabb. Vizsgálni kellene azt a szempontot, hogy vonzóbb közlekedési
szempontok legyenek. Ha már összefüggésben vizsgálták Tapolca közlekedését, azt

is lényeges lenne megnézni, mi az a forgalom, amit ráeresztenek Tapolcára. Szerinte
nyári időszakban Veszprém felől a Balatonra irányuló forgalom rá van eresztve
Tapolcára, igaz, hogy csak a körforgalmat érinti. Foglalkozni kellene a Csobánc-
hegyet megkerülő, és tótiba kitorkolló út vonatkozásában is – ami nagyon rossz
állapotban van jelen pillanatban -, de jó állapot esetén tudná Tapolcának azt a részét
a forgalomtól mentesíteni. Felmerülhet az is, hogy akkor kikerülik Tapolcát, és nem
itt fognak költeni az emberek, de amúgy sem fognak idejönni a belvárosban, hanem
az úti céljuk a Balaton. A belterületi kerékpárutakra szükség lenne a déli elkerülő út
mellett, hogy a kerékpárút kapcsolódjon a meglévőkhöz, de emberi igény van rá,
hogy a belvárosban is lehessen kerékpárutakon kerékpározni. Nagyon sokan
letennék az autót, ha jól kiépített, belső, városon belüli kerékpárutak lennének.

Lévai József képviselő: Csatlakozik az előtte szóló képviselő társához. Úgy gondolja,
hogy a kerékpáros közlekedést, illetve a gyalogos közlekedést, mint hagyományos
közlekedési módokat preferálni kellene. A belső kerékpározási lehetőségeket kellene

biztosítani. Van néhány olyan szakasz, amin nyugodtan ki lehetne jelölni kerékpáros
sávot, hogy a biztonság biztosítható legyen, ilyen pl. a Kossuth Lajos utca. Jelent. A
jelenleg Diszellel összekötő kerékpárút behozható lenne a Kossuth Lajos utcán a
városközpontba, de ugyanilyen a Sümegi út is, hiszen széles profilja van az
elágazótól kifelé. A kerékpárhoz fontos az is, hogy tárolók legyenek, tehát ki kellene
alakítani. A közbiztonság e tekintetben sokat fejlődött, de nem merné ott hagyni a
kerékpárját a Fő téren. Az Ipar utca többször szerepel az anyagban, mint egy fontos
új létesítendő útszakasz. Azt a szerepet szánják neki, hogy a Május 1. utcai forgalmat
átvegye. Még nem álltak neki a beruházásnak, elvileg a pályázati források
rendelkezésükre állnak. Talán van idejük átgondolni azt, hogy a most meglévő terv
szerint valósítják-e meg ezt az utat, vagy módosítanak rajta, és a korábbi
elképzeléseknek megfelelően, hogy bizonyos épületek bontását követően
megváltoztatják. Olyan utat kell kialakítani az Ipar utcából, amely nemcsak az
iparterület igényét tudja kiszolgálni, hanem át tudja venni ezt a közlekedési igényt is.
Az autóbusz-pályaudvar áthelyezésével kapcsolatban egy kardinális kérdés, régóta

foglalkoznak vele. Csatlakozva Bozsoki képviselő társához, hogy a vasútállomásnál
kialakítandó intermodális központ pályázati szempontból kedvező a városnak, talán
megfelel a mai közlekedési trendeknek is, ezt az elképzelést is ki kellene dolgozni, de
emellett nem kellene elvetni azt sem, hogy megvizsgálják azt az elképzelést, amit ő
vetett fel. Ha kiteszik a város viszonylag távoli pontjába az autóbusz-pályaudvart.
Ha a városközpontban tudnak ilyen helyközi megállót biztosítani, akkor innentől
kezdve már ne legyen probléma, hogy a buszpályaudvar a város szélső pontjában
helyezkedik el. Kérdezi a tervezőktől, hogy ezt pontosan hol gondolták kialakítani,
hiszen az ember azért közlekedik, hogy valahova el akar érni. Az anyagban említik
hogy a vidékről bejárók, akik célként Tapolcát jelölték meg, azokat olyan
szolgáltatásokat akarnak igénybe venni, mint a hivatal által nyújtott szolgáltatások, a
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piac, a Földhivatal, a kórház. Ezek alapvetően a városközpontban vannak. Biztosítani
kell azt, hogy ezeknek a közelében az emberek le tudjanak szállni. A város méretéből
adódva a helyi járattal kapcsolatban kevésbé tudja elképzelni, hogy az a koncepció
megvalósulhasson. Bejön helyközi járattal vagy vonattal Tapolcára, majd megvárja a
helyi járatos buszt, amivel el fog menni a végcéljához, és ugyanúgy visszamegy a
helyközi járatokhoz. A város mérete túl kicsi, másrészt ha nem változtatnak a helyi
közlekedés rendszerén, akkor ezt a feladatot nem tudja ellátni. A Fő tér – Deák

Ferenc utca forgalomcsillapításáról beszél. Úgy gondolja, hogy az ott működő
kereskedők nem feltétlenül örülnek annak, ha onnan abszolút kitiltásra kerülnek a
gépjárművek. Bár célként megjelölte, hogy a hagyományos közlekedési módokat
preferálni kellene, mert egyelőre sajnos még itt nem tartanak. Aki autóval közelíti
meg a várost, azok alapvetően ahhoz vannak hozzászokva, hogy ahova letették az
autót, onnan maximum 10 métert mennek jobbra-balra. Ha nem lehet ezt biztosítani,
akkor mennek tovább. A forgalomcsillapításban sokat tettek már azért, hogy a
helyközi járatok nem érintik a városközpontot, ez jelentős forgalom csökkenést
okozott. Az, hogy a helyi járat egyik irányba megállhat, az további
forgalomcsökkentés. Az áru ellátását az ott működő üzleteknek időben be kellene
korlátozni, illetve a mostani közlekedési helyzetben sokat jelentene, ha
visszatérnének a Fő tér korábbi használati módjához, mert ahogy most használják, ez
eléggé avantguard parkolási rendszer. Autósként is, de kerékpárral közlekedőként is
azt kell, hogy mondja, hogy okoz némi problémát. A rendőrségnek nagyon jó,
jövedelemszerző tevékenység lehetne, ha kiállnak a Fő térre, és megvizsgálják, hogy

hogyan közlekednek. A kettős záróvonal átlépését naponta többször lehetne
honorálni. Ha pl. az ember találkozik egy hulladékgyűjtő autóval, azt ki sem fogja
tudni úgy kerülni, hogy betartsa a KRESZ szabályait. Már egy kerékpáros sem tud
úgy megelőzni egy buszt, hogy az zökkenőmentes legyen, mert nem férnek el abban
a sávban.

Császár László polgármester: Ez egy tervezet. Ennek a megvalósításához az anyagi
forrásokat is hozzá kell rendelni minden esetben, illetve az adott mikrokörnyezetben,
akit érint a városközpont vagy a buszmegálló kérdése, hogy az ott érintett
szervezeteket, vállalkozókat, lakosságot külön mikro-egyeztetéseket is igényelnek a
nagy koncepción belül, amik nagyrészt még hátra vannak. Folytak egyeztetések az
adott szervezetek képviselőivel, de a konkrétumok akkor kerülnek elő, amikor már
meglesznek a végleges tervek, elképzelések, ugyanis ahhoz hozzárendelt anyagi
forrásigények, hogy mibe kerül egy buszmegálló építése máshol. A buszok nem
lennének innen kitiltva. A Spar előtt a buszok megállnak, a Kossuth Lajos utcában is

van megállója, tehát ez a városközpont is alkalmas lenne, csak az a buszpályaudvar,
hogy hosszabb ideig parkolnának autóbuszok, az kerülne ki innen a városközpontba.
Ha 5-10 percet kell várni a csatlakozásra, akkor azt itt meg tudja tenni. Itt fel- és
leszállásra szolgáltató távolsági autóbuszmegállónak maradni kell, hiszen ez a város
központja, és innen lehet megközelíteni minden olyan intézményt, ami miatt
bejönnek Tapolcára. Mindenhez anyagi forrást kell biztosítani, és a megvalósítás
ennek az ütemezésében valósulhat meg. Amihez csak forgalomtechnikai szabályzás
kell, az előbb meg tud valósulni. Az Ipar utcával kapcsolatban elmondja, hogy a
támogatási szerződés már aláírásánál tartanak, ott jogerős építési engedély van, abba
belenyúlni nem szeretnének, mert akkor felrúgják a támogatási szerződést, és nem
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tud megvalósulni az elképzelés. Ezt a pályázatot nem először adták be, hanem
másodszorra. Megadja a szót Tóthné Temesi Kingának.

Tóthné Temesi Kinga - Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. igazgatója: A
buszpályaudvar kihelyezése nem azt jelenti, hogy ezzel megszűnnek az
autóbuszmegálló helyek. A helyközi járatok is ugyanúgy megállhatnak a mostani
helyeken. Nyilvánvalóan egyes járatokat ez fog érinteni, azokat felül kell vizsgálni. A

buszpályaudvar áthelyezésével együttesen át kell szervezni a jelenlegi járatok
útvonalát mind a helyközi, mind a helyi és a távolsági járatok esetében is. Vizsgálták
a jelenlegi autóbusz-pályaudvart is, viszont a vizsgálat azt mutatta, hogy a jelenlegi
helyén szűk, balesetveszélyes, tehát forgalomszervezés tekintetében már most nem
tudja kielégíteni jó színvonalon azt az utasáramlatot, amit biztosítania kellene.
Csúcsidőszakban kifejezetten balesetveszélyes ott az utasoknak a fel- és leszállása.
Annak ellenére, hogy autóbusz tárolásra nincs lehetőség az autóbusz-pályaudvaron,
mert ezt megoldja a telephelyén a Somló Volán, a várakozó fel- és leszálló utasok
miatti autóbuszok balesetveszélyesen, a visszapillantó tükrök letörik. Sok esetben a
gyalogosokat a sofőr nem is érzékeli, tehát a jelenlegi helyzetében kifejezetten rossz,
balesetveszélyes, valamit tenni kell vele. Az is nyilvánvaló, hogy nem cél, hogy egy
városközpont egy frekventált területen buszparkolókat, buszpályaudvart létesítsen.
Ennek okán merült fel, hogy keressék meg a helyét, hogy hová lehetne elhelyezni. Az
Ipar utcával kapcsolatban az lenne a cél, hogy ez a déli tehermentesítő út
folytatásaként, és a Tapolca körüli gyűrű folytatásaként, akár mint országos közúti

kezelésbe is kerüljön át, ennek a paramétereivel kell megépíteni. Átnézve a
pályázatot nem látja annak akadályát a jelenlegi helyzetében sem, hogy ez
megvalósítható legyen. Semmiképpen sem javasolja ennek a leállítását. A kerékpárút
és gyalogút egyoldali kiépítése merülhet fel, de ez egy későbbi ütemezéssel is
megvalósítható. A balatoni forgalom Tapolcára való zúdulásával kapcsolatban
elmondja, hogy a Tapolca-Sümeg közötti útvonal megépül, ennek van egy veszélye,
és nemcsak a forgalomnagyság növekedése. A megmaradó és régi vonalvezetéssel,
bukkanókkal, ívekkel beláthatatlan szakaszokkal ez sajnos törvényszerű,
átlagsebességben 20 km/órát fog jelenteni, amely odafigyelést igényel. A jó út
forgalomvonzó is. Ez is erősíti azt, hogy az Ipar utcát minél előbb meg kell építeni, és
mielőbb meg kell akadályozni azt, hogy vonzó legyen az akadálytalan
járműáthaladás, a Fő téren való közlekedés. A belvárosban nem a teljes kitiltást kell
megcélozni, meg kell találni annak a korlátozási módját, hogy a kiszolgálás, az
alapellátás, a parkolás hogyan oldható meg. Ezeket parkolási rendelettel,
forgalomtechnikai szervezési intézkedésekkel megoldhatók. Vizsgálták a Kossuth

Lajos utcát a kerékpárúttal kapcsolatban. A Sümegi úttal kapcsolatban is ugyanígy
hálózatban próbáltak gondolkodni. Törekedtek arra, és meg is vizsgálták a környező
településekkel az országos kerékpárút hálózatba való illesztésével a Tapolcán
megvalósuló fejlesztésekkel, azonban a vizsgálat megint csak azt mutatta, hogy teljes
kerékpárút hálózatot, amely a városközpontban is önállóan vezetett, helyszűke miatt
nem lehet kialakítani, illetve nem is biztos, hogy indokolt akkor, hogyha
megvalósulnak ezek a bizonyos forgalomcsillapított intézkedések, további
egyirányúsítás, hiszen ez a baleseti konfliktusokat is csökkenti kell, ezáltal nagyobb
lehetőséget ad a kerékpárosoknak. Sajnos a Kossuth Lajos utcában sem helyezhető el.
Bizonyos részeken igen. Párhuzamosan kiemelt parkolóhelyek vannak, és itt azt kell
eldönteni, hogy azt megszüntetik-e teljes mértékben, hiszen a parkolósáv mellett
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kijelölt kerékpársáv újabb problémákat vet fel. A zöldterület megint csak nem biztos,
hogy elegendő arra. Ezeket végigjárták, megnézték, ennek függvényében alakították
ki azt a javaslatot, amely azt mondja, hogy a Sümegi út tekintetében minél előbb a
Május 1. utcáig önállóan vezetett kerékpárutat kell kialakítani.

Bozsoki Lajos képviselő: A Csobánc utcának is lehet tehermentesítő szerepe Tapolca
vonatkozásában Veszprém felöl? Az önkormányzati út?

Papp Zoltán Tamás főépítész: A Tapolca – Veszprémi út 77-es számú főközlekedési
úttá változna. Nagyon fontos az északi elkerülő út, amely Sümeg – Tapolcai út
tekintetében szintén korszerűsített úttal azt tudja elérni, hogy a 84-es és a 83-as utak
korridorjairól a közönséget a Balaton-part el tudja osztani anélkül, hogy Tapolca
várost feltétlenül megterhelné. Amit említett képviselő Úr, az egy
közlekedésfejlesztési elképzelés, amely 400 méteres szakasz kiépítése után azokat a
nem közlekedő korridorokat jelentené, amiket Veszprém és Tapolca között meg
kellene tenni, hogy ne a Balaton-parton keljen elosztani ezt a tömeget. Ez biztos,
besegít olyan értelemben Tapolcának, hogy aki ott ki akar menni, azt a lehetőséget
meg tudja ragadni. Az a 400 méter tulajdonjogilag problémás. Volt szerencséje részt
venni ennek összeállításában, és azt tudja mondani, hogy 12 éve a hatályos
közlekedésfejlesztési elképzelésekkel szinkronban van. Ez mind a rendezési terv
fogadókészségét jelenti a koncepcióra. Nagyon fontos, hogy ezt összhangjában
kezeli.

Császár László polgármester: Ahogy a határozati javaslatban is szerepel, azok a
szempontok kerültek megfogalmazásra, hogy mit tartanak ebből az anyagból
prioritásra. Alternatívaként szerepel több más dolog, és ezekből azokat a
prioritásokat próbálja megfogalmazni, aminek egyébként a közeljövőben van
realitása, hogy meg tud valósulni pályázati forrásból, vagy önkormányzati forrásból.
Az egyeztetések folytán egy konkrétum fog kialakulni. Az adott területen érintett
lakosságot, a szolgáltatókat, a vállalkozókat mindenképpen be kell vonni ebbe a
tervbe, hiszen ez nemcsak önkormányzati területet és feladatot érint. Az országos
rendezési terv a megyei rendezési tervvel, és Tapolca város rendezési tervvel is
szinkronban van. Ez egy hosszú távú koncepciót tud a városfejlesztés szempontjából
támpontként szolgálni. Konkrét módosító indítványok nem hangoztak el, mivel ezek
a megjegyzések mindenki számára fontosak. Amikor egy-egy területre konkrét
döntés fog megszületni, akkor tudnak még részleteiben ezzel foglalkozni.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

109/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca város belvárosában a közösségi
közlekedési módok összehangolása, az
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utazóközönség jobb kiszolgálása, a
közlekedésbiztonság (ideértve a gyalogosan
közlekedőket is) biztosítása és a gyalogos
közlekedési felületek kialakítása érdekében
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja az autóbusz végállomás
áthelyezését a Hősök teréről a vasútállomás

előtti, Vasút utca és a déli tehermentesítő út által
határolt területre, azzal a feltétellel, hogy a
helyközi autóbuszjáratokra a belvárosi le- és
felszállási lehetősége azt követően is biztosítva
legyen. Ezért felkéri a polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az érintett
közlekedési szolgáltatókkal (MÁV Zrt., MÁV-
Start Zrt., Somló Volán Zrt.) való egyeztetések,
tárgyalások folytatására, az ehhez szükséges
előkészületi munkálatok (látványterv,
megvalósíthatósági tanulmány) elvégzésére,
valamint a lehetséges pályázati források
felkutatására és megpályázására. Az érintett
közlekedési szolgáltatókkal való egyetértés és
sikeres pályázat esetén felkéri továbbá a

polgármestert a leendő intermodális csomópont
terveinek elkészíttetésére, a tervek
engedélyeztetésére.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. november 30.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

110/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Az egészséges környezet biztosítása, az
idegenforgalmi szempontból is vonzóbb
belvárosi településrész kialakítása, a megfelelő
forgalom elől elzárt közterületek létrehozása
érdekében Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért a Deák Ferenc utca, a

Fő tér gyalogos övezetté alakításával, a Deák
Ferenc utcában található postahivatal
parkolójának keleti bejárata és az Iskola
utca/Arany János utca/Kossuth Lajos utca
csomópontja közötti szakaszon fokozatos, több
fázisban megvalósuló bevezetéssel. Ezen célok
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elérése érdekében felkéri a polgármestert, hogy a
gyalogos övezet használatának módját,
időtartamát határozza meg, végezze el a
szükséges egyeztetéseket az érintett lakossággal,
üzlettulajdonosokkal és vállalkozásokkal,
intézményekkel, az idegenforgalmi
szervezetekkel, illetve a közlekedési

szolgáltatókkal, a rendészeti, elsősegélyt nyújtó
és tűzvédelmi szervekkel a közösségi közlekedés
és az áruszállítás folyamatossága, a parkolási
szükségletek biztosítása és a mentési és egyéb
szükséges feladatok zavartalan nyújtása
érdekében.

A gyalogos övezet kialakításának
forgalomtechnikai megoldását dolgoztassa ki és
Tapolca Város 2009. évi költségvetési rendelete
kiadási előirányzatának 3. Cím
Városüzemeltetési feladatok, 11. Alcíme terhére
gondoskodjon az ehhez szükséges források
biztosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

111/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Az egészséges környezet biztosítása, az
idegenforgalmi szempontból is vonzóbb
belvárosi településrész kialakítása, megfelelő,
forgalom elől elzárt közterületek létrehozása
érdekében Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért a Kisfaludy Sándor
utca gyalogos övezetté alakításával a Kossuth
Lajos utca és a Tamási Áron Művelődési Központ
mögötti parkoló kijárata között. Ezen célok
elérése érdekében felkéri a polgármestert, hogy a
gyalogos övezet használatának módját,
időtartamát határozza meg, az érintett
lakossággal, üzlettulajdonosokkal és
vállalkozásokkal, intézményekkel, az
idegenforgalmi szervezetekkel, illetve a

rendészeti, elsősegélyt nyújtó és tűzvédelmi
szervekkel a parkolási szükségletek biztosítása, a
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mentési és egyéb szükséges feladatok zavartalan
nyújtása érdekében szükséges egyeztetéseket az
érintettekkel végeztesse el, továbbá a gyalogos
övezet kialakításának forgalomtechnikai
megoldását dolgoztassa ki és Tapolca Város 2009.
évi költségvetési rendelete kiadási
előirányzatának 3. Cím Városüzemeltetési

feladatok, 11. Alcíme terhére gondoskodjon az
ehhez szükséges források biztosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. augusztus 31.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

112/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a
gyalogosan közlekedők biztonságának
szavatolása érdekében az Ady Endre utcában a
Bárdos Lajos Tagintézménynél és a Semmelweiss
utcánál található, balesetveszélyes gyalogos
átkelőhelyek biztonságosabbá történő
átépítéséhez, továbbá a Május 1. utca és a Sümegi
utca csomópontjának körforgalmú csomóponttá
történő átépítéséhez. szükséges tervezési és
engedélyezési munkálatokat elvégeztesse,
egyúttal felkéri, hogy az ezekhez szükséges

források biztosítására a 2010. évi költségvetési
koncepció elfogadása során tegyen javaslatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. november 30.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

113/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
elmúlt évek során bekövetkezett kerékpáros
balesetek okán, valamint a könnyebb gyalogos
megközelítés elősegítése érdekében a déli
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tehermentesítő út mentén a Gyulakeszi útnál és a
Hegymagasi útnál található körforgalmú
csomópontok között, szükség szerint a déli
városrészben található utcákat (Nyárfa utca,
Királykúti utca) érintve megvalósítani tervezett
gyalogos-kerékpárút vagy kijelölt kerékpáros
közlekedési útvonal nyomvonalának tervezési és

engedélyezési munkálatait elvégeztesse, egyúttal
felkéri a polgármestert, hogy az ezekhez
szükséges források biztosítására a 2010. évi
költségvetési koncepció elfogadása során tegyen
javaslatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. november 30.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

114/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri a polgármestert, hogy a
rendelkezésékre álló településrendezési
eszközökkel és kapcsolatrendszerrel, a fejlesztés
szorgalmazásával, a nyomvonal biztosításával
segítse elő a Tapolca – Veszprém és a Tapolca –
Győr főútvonalak közötti északi tehermentesítő
állami közút mielőbbi megépítését, a Juhász
Gyula utcában tervezett nehéz gépjármű forgalmi
korlátozások és a Barackos lakópark jobb

megközelítése mihamarabbi megvalósításának
érdekében. Felkéri továbbá hogy az északi
tehermentesítő út elvi építési engedély tervezési
munkáihoz szükséges források biztosítására a
2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
során tegyen javaslatot, kutasson fel pályázati
forrásokat az útépítési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítéséhez, valamint
kezdje meg a tárgyalásokat az útépítéssel érintett
ingatlanok tulajdonosaival az útépítéshez
szükséges földrészletek megosztására
vonatkozóan.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. október 31.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal,
1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

115/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. által kidolgozott, „Tapolca város
közlekedésfejlesztési koncepciója” című anyagot

megtárgyalta és azt az ülésen elfogadott
módosításokkal elfogadja. Egyúttal felkéri a
polgármestert a közlekedésfejlesztési koncepció
ülésen elfogadott módosításokkal egységes
szerkezetben történő kiadására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2009. június 30.

Császár László polgármester: Megköszöni a szakértőknek a részvételt és a
színvonalas munkát.

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

Császár László polgármester: Szintén a munkatervükben szereplő feladat a körzeti
közigazgatási feladatokról szóló tájékoztató. Ezek a központi jogszabályok alapján
meghatározott feladatok. Némelyik területről már részletes beszámolót is hallottak
az elmúlt időszakban. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk

álláspontját.

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

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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

Barbalics Antal képviselő az üléstermet elhagyja, a Képviselő-testület 13 fővel folytatja tovább
munkáját.

Császár László polgármester: Egyre több feladatot lát el a hivatal. Ez anyagilag is a
városukat megterheli, hiszen az elmúlt Képviselő-testületre kaptak egy anyagot,
hogy ezek a körzetközponti feladatok közel 40 millió forint többletkiadást jelentenek
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a városuk számára, amit központi forrásból nem finanszíroznak, tehát nekik ennyit
kell hozzátenni, és a feladatokat ellátni. Próbálnak a kistérséggel együttműködni,
bizonyos területeken már vannak előrelépések, de még sok olyan teendő van, ami ezt
a munkát színvonalba tudja emelni. A beszámoló szerint jó színvonalon folytatódik a
munka, hiszen az ellenőrzések is azt mutatták, hogy bármely területet vizsgálták
felsőbb szakhatóságok, különösebb hiányosságok nem tártak fel. 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 13 igen szavazattal -
egyhangúlag - a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
szóló tájékoztatót elfogadja.

9) Az alpolgármester tájékoztatója a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás Társulási Tanácsában 2008. évben végzett tevékenységről
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Alpolgármester Úr nincs jelen az ülésen. Az elmúlt
időszakban Polgármester Úr illetve az Alpolgármesterek képviselték a várost a
többcélú társulásban. Az anyagban az elmúlt időszak döntései, határozatai vannak
felsorolva. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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

Császár László polgármester: Tegnapi napon volt a kistérség Elnökségi ülésén, jövő
héten lesz a kistérségi Tanácsülés kedden, ahol a 2008. évi zárszámadás lesz a fő
napirendi pont, illetve néhány aktuális témával foglalkoznak. Szeretné áttekinteni a
kistérségi feladatokat. Vannak területek, ahol tudnak már együttműködni, illetve
vannak olyan területek, ahol erősíteni kell a város és a kistérség együttműködését.
Azon lesz, hogy ezt a területet erősítse. Az elmúlt időszakban a kistérségen is elég
nagy fluktuáció volt. A munkaszervezet vezetője, a pénzügyi munkatársak közül is
többen eltávoztak, és emiatt volt némi zavar, de úgy néz ki, hogy most már talán

normalizálódik a kistérségnél is a helyzet, illetve a jogszabályi változások, hogy mit
hoznak a kistérség életében, az is ki fog derülni. Látszik, hogy egyre szigorúbban
veszik a pénzek leosztását. Az elmúlt évben 325 millió forintból gazdálkodott a
kistérség. Nagyságrendileg az idei évben kevesebb fog rendelkezésre állni a jelenlegi
információi szerint. Nagy beruházás előtt áll a kistérség a mentőállomás építése
kapcsán. Ennek a megállapodás-tervezete elkészült, a Megyei Önkormányzat 35
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millió forinttal támogatta, a kistérségben lévő települések is létszámarányosan fogják
támogatni ezt a beruházást. A mentőszolgálat 10 millió forinttal, illetve a
minisztérium 15 millió forinttal támogatja ennek a beruházásnak a megvalósítását,
ami remélhetőleg a közeljövőben el tud indulni, és akkor egy fél év leforgása alatt
meg tud valósulni. 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 Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tájékoztatóját
a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008.
évben végzett tevékenységről 13 igen szavazattal – egyhangúlag – elfogadja.

10) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere
működésének minőségirányítási programja 2008-2013. módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Felkéri az oktatási referenst, hogy ismertesse a
napirendi pontot.

Tóth Mária oktatási referens: A jogszabályi változás 2009. január 1-től szükségessé
teszi a 2008. szeptember végére elfogadott minőségirányítási programot. Ez a
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, a végrehajtásában kiadott
kormányrendelet és az oktatási törvény ez irányú módosításait, az oktatásban

dolgozó alkalmazottak minősítésének a változásait tartalmazza. A Kjt. meghatározott
egyfajta minősítést a közalkalmazottak területén, beszabályozta, ezt a CXXXVIII.
Korm. rendelet az oktatás területén áttette a már működő részekbe, de ott is
beszabályozta a meghatározott minősítési fokozatokat, százalékokat adott be, és
ezeket kellett beépíteni a már meglévő közoktatási minőségirányítási programjukba.

Császár László polgármester: Felkéri Bognár Ferenc képviselőt, ismertesse a Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság álláspontját.

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.

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

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

116/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, Tapolca Város Önkormányzata
közoktatási intézményrendszere működésének
Minőségirányítási Programja 2008-2013.
módosítását jóváhagyja, az 1. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a programot a
város közoktatási intézményei részére küldje
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11) Hazai finanszírozású pályázatokhoz (CÉDE, TEUT) önrész biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: A kiküldött meghívóban szóbeli előterjesztésként
szerepelt, azóta már több információjuk is van. Megkapta mindenki az anyagot. A

CÉDE és a TEUT pályázatokon való indulást jelentené. A CÉDE pályázatban
folytathatnák azt a pályázatot, amit megkezdtek a mammográf készülékkel. Most ezt
egy ún. digitalizáló egységgel, ami egy pax rendszernek a része, képalkotó rendszer,
ennek a fogadóegységét foglalná magába, ennek a pályázatára nyílna lehetőség az I.
határozati javaslat szerint. A II. határozati javaslatban a Kandó Kálmán és a Somogyi
Béla utca szerepel, amire már korábban pályáztak, csak nem nyertek, illetve az
Alkotmány utcai burkolat felújítása lenne meghatározva. Gyakolatilag 2009-2010-es
évekre kellene a költségvetési finanszírozást befogadni, hiszen nagy valószínűséggel
ezek a jövőben tudnának megvalósulni.

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Az előterjesztés annyiban változott a
kiosztotthoz képest, hogy tegnapi nap délután megjelentek a végleges pályázati
kiírások, eltérés nincsen. Megerősítette azt, hogy a TEKI pályázaton nem indulhat
Tapolca Város Önkormányzata, és nem változott a június 02-i határidő sem.

Császár László polgármester: Felkéri Bognár Ferenc képviselőt, ismertesse a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság álláspontját.

Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság mindhárom
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

117/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett,

„A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési
támogatási programok előirányzataiból az
önkormányzatok fejlesztéseihez nyújtható CÉDE
támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: A 2008. évi CÉDE támogatásból
megvalósított mammográfiás felvételi berendezés
és előhívó készülékhez kapcsolódó digitális
képalkotó eszközbővítés a tapolcai és sümegi
kistérségek magas színvonalú egészségügyi
ellátásának biztosítására.
A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca,
Ady E. u. 1-5.

A fejlesztés forrásösszetétele (adatok Ft-ban):

Megnevezés 2009. év

Saját forrás 10.769.250,-

Támogatásból igényelt összeg 20.000.000,-

Összesen 30.769.250,-

A szükséges bruttó 10.769.250,- Ft, azaz bruttó
Tízmillió-hétszázhatvankilencezer-kétszázötven
forint összegű saját erőt Tapolca város 2009. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2009. (II. 16.) Kt.
rendelet 24. Cím Tartalékok, céltartalék, pályázati
tartalék megnevezésű 80.000 eFt összegű
előirányzatából biztosítja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
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Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá
sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. június 2., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

118/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartja a város

belterületén lévő közút, a Kandó Kálmán utca és
a Somogyi Béla utca burkolat felújítását. Egyetért
azzal, hogy a felújítás 2009. évben kezdődjön meg
az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1634 és
1653 hrsz.-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó
10.865.712-,Ft, azaz bruttó Tízmillió-
nyolcszázhatvanötezer-hétszáztizenkettő forint
felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „A
települési önkormányzati belterületi közutak
felújításának, korszerűsítésének támogatására”

című pályázati felhívásra, az abban biztosított
2009. évi támogatási keret terhére történő, bruttó
5.432.856,-Ft, azaz Ötmillió-
négyszázharminckettőezer-nyolcszázötvenhat
forint összegű támogatás elnyerésére.
A bruttó 5.432.856,-Ft, azaz Ötmillió-
négyszázharminckettőezer-nyolcszázötvenhat
forint összegű saját erőt 2009. évben Tapolca
város 2009. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2009. (II. 16.) Kt. számú rendelet 24. Cím
Tartalékok, céltartalék, pályázati tartalék
megnevezésű 80.000 eFt összegű előirányzatából
bruttó 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint
összegben biztosítja, a 2010. évre fennmaradó

bruttó 4.932.856,-Ft, azaz bruttó Négymillió-
kilencszázharminckétezer-nyolszázötvenhat
forint összegre előzetes kötelezettséget vállal.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete sikeres és eredményes pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. június 2., illetve folyamatos

Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

119/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete fontosnak és szükségesnek tartja a város
belterületén lévő közút, az Alkotmány utca
burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a
felújítás 2009. évben kezdődjön meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1998 hrsz.-ú,
út megnevezésű ingatlanon bruttó 11.443.806,- Ft,
azaz bruttó forint felújítási összegben.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „A

települési önkormányzati belterületi közutak
felújításának, korszerűsítésének támogatására”
című pályázati felhívásra, az abban biztosított
2009. évi támogatási keret terhére történő, bruttó
5.721.903,- Ft, azaz Ötmillió-
hétszázhuszonegyezer-kilencszázhárom forint
összegű támogatás elnyerésére.
A bruttó 5.721.903 Ft, azaz bruttó Ötmillió-
hétszázhuszonegyezer-kilencszázhárom forint
összegű saját erőt 2009. évben Tapolca város
2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009. (II.
16.) Kt. számú rendelet 24. Cím Tartalékok,
céltartalék, pályázati tartalék megnevezésű
80.000 eFt összegű előirányzatából bruttó

500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegben
biztosítja, a 2010. évre fennmaradó bruttó
5.221.903,-Ft, azaz bruttó Ötmillió-
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kettőszázhuszonegyezer-kilencszázhárom forint
összegre előzetes kötelezettséget vállal.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete sikeres és eredményes pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. június 2., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

12) „A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről”
szóló 58/2004. (XII. 20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Mint köztudott, a Cselle-ház Kft. területét még 2008-
ban eladták. Akkor a rendeletüket módosították, kivették a három helyrajzi számot a
parkolási rendeletükből. Időközben kiderült, hogy ez a terület surranó pályának
bizonyult több szempontból, és a parkolási rendjüket is zavarja. Tárgyalásokat
folytatott az új tulajdonossal, és sikerült megegyezni vele egy jutányos bérleti árban,
ami a parkoló bevételből kigazdálkodható, és többletbevételre tud a város szert tenni,
illetve azokat a területeket, amikre több alkalommal is elkértek rendezvények
lebonyolítására, a tulajdonos térítésmentesen rendelkezésükre bocsátotta. A
megállapodás előkészítése folyamatban van, hiszen a Városgazdálkodási Kft. venné
bérbe. A megállapodás-tervezetet úgy szeretnék megvalósítani, hogy 30 napos
felmondási határidővel, és ezekkel a kondíciókkal, amit a Képviselő-testület
támogatna. Ebben az évben 500.000.- Ft + ÁFA, hiszen már nem teljes évről van szó,
a következő évben pedig 750.000.- Ft + ÁFA lenne a díja. Ha időközben valamilyen
beruházás elindul, akkor ennek időarányos része kerülne kifizetésre a tulajdonos
felé, és így a korábbi parkolási rendszer fenn tudna maradni, és az idegenforgalmi

szezonban helyre tud állni az a rendszer, ami a korábbi időszakban volt.

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 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

9/2009.(V.18.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI R E N D E L E T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-

testülete „a parkolás szabályozásáról és a
várakozás igénybevételének rendjéről” szóló
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58/2004. (XII. 20.) rendeletének módosítására
kidolgozott rendelt-tervezetet elfogadja, és
9/2009. (V.18.) Kt. rendeletei közé iktatja.

VEGYES ÜGYEK

- A Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett pályázaton inkurrens
honvédségi eszközök ingyenes igénylése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Többször fölmerült már civil szervezetektől, hogy van
a honvédségnek használaton kívüli eszköze, és onnan önkormányzatoknak lehet
igényelni bizonyos eszközöket. Két gulyáságyúról van szó, aki katona volt, ismeri a
szerkezetet. Ezeket a különböző rendezvényeiken tudnák használni. Más civil
szervezetek is igénybe vehetik ezeket az eszközöket. Ez a Városgazdálkodási Kft-nél

lenne, akik rendelkezésre bocsátanák a város számára.

Bozsoki Lajos képviselő: Ha egyszer van egy ilyen lehetőség, nem kellene
megnézni, hogy a katasztrófavédelemnek, az iskoláknak sátor, matracok
táborozáskor lehet-e igényelni?

Császár László polgármester: Le kell menni személyesen, hogy milyen eszközkínálat
van. Ha ilyen jellegű eszköz vagy anyag felmerül, és hasznosítani tudják, akkor
megpróbálnak ilyen jellegű eszközöket is igényelnek. Ami olyan jellegű, véleménye
szerint azt már értékesítették.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

120/2009. (V.15.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a HM
inkurrens anyagainak és eszközeinek kezelésével

megbízott miniszteri biztosa által meghirdetett, a
Magyar Honvédség készletéből feleslegesnek
nyilvánított, használt, de részben vagy egészében
használható, illetve felújítható – inkurrens –
honvédségi kezelésű állami vagyont képező
anyagok ingyenes átruházásával kapcsolatos
felhívásra nyújtson be pályázatot 2 db 69 M
vegyes tüzelésű mozgókonyha beszerzésére.
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Tapolca Város Önkormányzata a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján
közösségi tér biztosításához, közműveldődési és
sportfeladatai ellátásához kívánja felhasználni az
eszközöket, megtéríti a tulajdonba adás
érdekében felmerülő költségeket.

Határidő: 2009. június 2., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy kinek van kérdése?

Presits Ferenc képviselő: Polgármester Úrnak említette az ivó kutak karbantartását.
Vízügyileg rendben vannak, de két-három évente erre felrakódik a rézoxid, úgy
gondolja, művész Úr méltányos összegért megtisztítaná.

Császár László polgármester: Megnézik, milyen technológiával lehet ezt megoldani.

Szatmári Jánosné képviselő: Az elmúlt testületi ülésen érdeklődött a

forgalomcsillapítással kapcsolatban, és azóta nem kapott semmiféle tájékoztatást,
hogy van-e valami intézkedés ezzel kapcsolatban, vagy felmérés a Dobó lakótelepen?

Császár László polgármester: Fogadóórán is voltak a lakótelepről hasonló
problémával továbbá a csapadékvíz elvezetéssel kapcsán. Irodavezető Úrral
megbeszélte ezt a dolgot is. Kiadta, hogy az ott élőkkel vegyék fel a kapcsolatot, és
nézzék meg a problémát, hogyan lehet megoldani. Voltak ott helyszíni bejáráson,
körülnézett, hogy mi az, ami aktuális. Folyamatban vannak a munkálatok –
kátyúzás, parkolók, csapadékvíz megszüntetése.

Szatmári Jánosné képviselő: Részben megoldott a csapadékvíz elvezetése, csak
bizonyos területeken nem. A bolt előtt a megvilágítás elég régóta hiányzik. A Dobó
szobornak azért nincs világítása, mert valamilyen hiba van a közvilágításban. Már
jelezte Győr felé, de különösebb intézkedés nem történt.

Császár László polgármester: Ők sem tudnak másképpen eljárni, mint hogy
hibabejelentést tesznek központi számon.
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Szatmári Jánosné képviselő: A boltnál van elhelyezve a pénzfelvevő automata is.
Mikor kerülhet sor a két szobor áthelyezésére? A határidő április 15. volt.

Mikusi Gyula Városüzemeltetési és Műszaki Irodavezető: Egyeztetett képviselő
asszonnyal, megkeresték a kivitelezőt a szobor elhelyezése kapcsán. Két héten belül
kihelyezésre kerülnek a szobrok. A Dobó lakótelepen megtörtént a fák gallyazása,
illetve az ereszcsatornák tisztítása.

Bozsoki Lajos képviselő: A régi temetőnél parkol egy FKR-178-as rendszámú fehér
autóbusz. Nagyon nehéz onnan tőle kijönni, mert a személygépkocsik nem látják. Ez
balesetveszélyt jelent, ott tárolja a sofőr az autóbuszt.

Dr. Imre László jegyző: Nem tárolhatja ott, a rendőrségnek jelezni fogják ezt a
jelzést.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, és a nyilvános ülést 10.40 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
polgármester jegyző


