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

Ügyiratszám: 1/152-18/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május
27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott nyilvános
üléséről.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt képviselők
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Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné aljegyző, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási
Irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető,
Hársfalvi József – Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető,
Szabóné Szakács Judit – Általános Igazgatási irodavezető, Bihary
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Mária Hatósági Csoportvezető, Ihász József – Építéshatósági
csoportvezető, Fülöp Jánosné Pénzügyi Iroda főmunkatársa,
Döméné Domonkos Bernadett jegyzőkönyvvezető,

Dobó Zoltán – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja,
Nagy Eörsné – Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatója,
Bajner Imre – Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Kárpáti Imre
– Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke, dr. Zsiray



2

Ferenc Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Szollár Gyula
Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Szurgyiné Szabó
Ilona Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társaság
munkaszervezet vezetője,

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket.
Átadja a szót Sólyom Károly alpolgármesternek.

Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Veszprém
Megyei Tűzoltó Szövetség Veszprém Megyéért tűzvédelemi arany fokozatát
adományozta Császár László polgármester úrnak május 4-én. Ebből az alkalomból
szeretne a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a maga nevében
emléklap átadásával megköszöni a munkáját.

Császár László polgármester: Ez az elismerés nemcsak neki szól, hanem az egész
önkormányzatnak, a Képviselő-testületnek, hiszen ez a munka mindenki részéről
közös. Nagy megtiszteltetés, hogy ilyen elismerésben részesültek, köszöni szépen. A
Vakok és Gyengénlátók helyi szervezete e heti rendezvénye alkalmából a Veszprém
Megyei Elnökség Veszprém Megye emlékplakettet adományozott Tapolca Város
Önkormányzata részére. Ugyancsak nagy megtiszteltetésben részesültek. A
Pedagógusok Szakszervezete elnökétől érkezett levél alapján a színvonalas
intézményfenntartást és iskolapártoló tevékenységet, valamint a helyi erőfeszítéseket
értékelve Tapolca Város Önkormányzatát a Pedagógusok Szakszervezete Eötvös
József-emlékplakett elismerésben részesítette. A kitüntetés a Pedagógus Napi
ünnepség keretében kerül átadásra. Az elmúlt időszakban e-mailben érkezett a
következő levél.
Tisztelt Városvezetés!
Hétvégén családommal városukba kirándultunk. Sokszor, sokfelé kirándulunk hazánkban és
külföldön egyaránt. Gratulálni szeretnék városuk tisztaságához, karbantartásához. A Malom-
tó és környéke különösen páratlan szépségű, környezete rendben tartott, turisztikai
jelentőségéhez mérten van rendben tartva. Szép és igényes a parkban gyerekeknek kialakított
játszótér is, a tó és a folyó kristálytiszta. Látszik, hogy Önök odafigyelnek városukra.
Üdvözlettel: Szücs Orsolya Balatonlelle
Az elmúlt Képviselő-testületi ülésen határoztak a tanácsnokok kinevezéséről. Ebből
az alkalomból a megbízóleveleket személyesen adja át a tanácsnokoknak, Bognár
Ferenc, Sági István és Szalkai Zsolt képviselők részére. Horváthné Szalay Gyöngyi a
Képviselő-testületi ülésről igazoltan maradt távol, így részére a megbízólevél a
későbbiek során kerül átadásra. A tanácsnokok munkájához sok sikert kíván.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 11 fő jelenlétével határozatképes. Napirend
előtt a polgármester és az alpolgármesterek tárgyalásairól, valamint a Képviselő-
testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
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Lévai József képviselő: Az Alsó-malom épületének tulajdonosával folytatott
tárgyalások milyen irányba mutatnak? Az AWD bécsi székhelyű cég képviselőivel
folytatott tárgyaláson elhangzottakról érdeklődik.

Császár László polgármester: Az Alsó-malom épületével kapcsolatban Nagy Sándor
a tulajdonosok képviselője. 40-50 millió Ft terhe van az ingatlanon. Ajánlatot tettek az
értékesítésre, az önkormányzattal közösen hajlandók lennének kezdeni valamit az
ingatlan-együttessel. A korábbi tárgyalások alkalmával 40 millió Ft volt az irányár.
Az ingatlant 25-30 millió Ft-ért meg lehetne vásárolni, és 200-300 millió forint
hozzáadásával lehetne vele valamit kezdeni. Pályázat útján, vagy más lehetőség
folytán az önkormányzat kedvezményezett lehetne. Megbeszélték a tulajdonossal,
hogy kapcsolatban maradnak egymással. Konkrét megoldások nem merültek fel a
tárgyalás során, hogy mi a szándékuk az épülettel kapcsolatban. A tulajdonosoknak
nagyon sok pénzük nincsen. A Tó-partot rendbe kell tenni, valamit mindenképpen
kezdeni kell az ingatlannal.

Sólyom Károly alpolgármester: Az AWD cég kereste fel az önkormányzatot, a
megújuló energia révén erőműveket építenek. A tárgyalásokon az energia fű, energia
fa másodlagos energiával foglalkoztak. Ennek folyamán június 6-án megtekinthetnek
egy Bécs melletti erőművet. Abban is gondolkodnak, hogyan tudnának javaslattal
vagy ötletekkel beszállni a laktanyát illetően.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót 11 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.

Császár László polgármester: Képviselő társait kéri, hogy aki a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag – egyetért azzal, hogy a következő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra:

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
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2) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) A városi menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés hatósági árának megállapításáról
szóló rendelet, valamint a személyszállítási
közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont
jelentés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft
törzstőke emelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői
állására kiírt pályázat véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás
éves munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

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

Vegyes ügyek

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy a költségvetés fő
számai nem változnak, a beltartalom változása miatt szükséges a rendelet
módosítása. Az előterjesztést Raposka Önkormányzata is megtárgyalta és támogatja.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést – egyhangúlag - elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Rig Lajos képviselő: A Képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy a vállalkozó
háziorvosoknak kifizetendő 14 millió Ft-ot az önkormányzat átvállalja. Az orvosok
részére mikor kerül átutalásra ez az összeg?

Császár László polgármester: Tájékoztatja képviselő társát, hogy a szerződések
aláírásra kerültek, a jövő héten biztosan megkapják a pénzüket. Ennek egy része
kifizetésre került, a különbözetet kell kifizetni. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

9/2011. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és 9/2011. (V.31.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

2) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatatást ad arról, hogy a rendelet-tervezetben
fogalmi pontosítások szükségesek. A rendelet gyógyszerköltséget, míg a törvény
rendszeres gyógyító ellátás költségét említi. Az étkezési térítési díj és hozzájárulás
jövedelem számításánál az irányadó időszak pontosítása kerül a rendelet-tervezetbe.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
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Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

10/2011. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.
1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelet tervezetet elfogadja és 10/2011. (V.31.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3) A városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának
megállapításáról szóló rendelet, valamint a személyszállítási közszolgáltatási
tevékenységről szóló összevont jelentés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Az előterjesztés is tartalmazza, hogy 2007. január 1.
napjától az MB Balaton Kft végzi a személyszállítást a városban. Áremelésre utoljára
2008-ban, az ÁFA törvény változása miatt került sor. Látszik, hogy az elmúlt időszak
gázolaj árának emelkedése következtében szükséges az áremelés. Pályázatában a
szolgáltató jelezte igényét a viteldíjak emelésére. Az előterjesztésben olvasható, hogy
az emelkedés 13,7% és 17,6% közötti. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottságok elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek. Megjegyzi, hogy papír alapon kiküldött anyagban a rendelet-tervezet 3.
§ (1) b) pontjában 4.380 Ft helyett 4.150 Ft értendő. Az elektronikusan kiküldött
anyagban a helyes összeg szerepel.
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Lévai József képviselő: Az elmúlt időszakban hogyan alakult az utazók száma?

Császár László polgármester: Tájékoztatja képviselő társát, hogy az információk
szerint csökkent az utazók száma.

Lévai József képviselő: A viteldíj összegét emelni javasolják. Ha bizonyos szám alá
esik a szolgáltatást igénybevevők száma, megkérdőjelezendő a fenntarthatóság is.

Császár László polgármester: Olyan mértéket kell elfogadni, ami az utazók és a
szolgáltató részére is megfelel. A magas gázolaj ár mellett 500-600 Ft-os mínuszt
termel a rendszer. A cég kalkulációja alapján ez a mérték nem olyan nagyságrendű,
hogy elviselhetetlen lenne az utazóközönség számára. Összehasonlítva a működő
rendszerekkel, messze alattuk vannak ezek az összegek. Természetesen nem kell egy
megyeszékhellyel összehasonlítani az árakat, de ha Tapolcán valaki megvásárol egy
jegyet, 40 percet utazhat. A szolgáltatónak sem célja nagyon megemelni az árakat,
hiszen akkor az utazók nem vennék igénybe a szolgáltatást, ami bevételkiesést
eredményezne. Az áremelésnek nem örülnek az utazók, de az üzemanyag ára a
költségek felét teszi ki, ami nagymértékben emelkedett az elmúlt években.

Rig Lajos képviselő: A KSH adatait hozzák előtérbe. Ha a gázolaj ára csökken, nem
hozza magával a viteldíj csökkenését. A MOL-t kivásárolta az állam, hatással lesznek
az energiahordozókra. A 12 millió forintos támogatásból nem tudják az áremeléseket
kompenzálni?

Császár László polgármester: A pályázat kiírásakor támogatási összegként 6 millió
Ft szerepelt. Az állami támogatás összege is csökkent, fogyasztói árkiegészítésként
kapták meg a korábbi időszakban. Mindenhol szükséges a támogatás biztosítása. Ez
a nagyobb városokban 60-80 millió Ft nagyságrendet ér el. A viteldíjból nem lehet
megoldani a közlekedést. El kell dönteni, hogy a város akar-e ilyen szolgáltatást

nyújtani, ami ebből az összegből oldható meg, vagy sem. A cégnek minimális
nyereséget kell produkálni. A szolgáltató vállalta, hogy 2016-ig átlag életkorú
autóbuszokat fog működtetni. Nem lehet kényszeríteni egy céget sem, hogy
veszteséggel végezze a tevékenységét.

Rig Lajos képviselő: Abból a 12 millió Ft összegből miért nem tudja megoldani azt a
problémát?

Császár László polgármester: Nemcsak a működtetést kell biztosítani, hanem
fejlesztéseket is végre kell hajtani.

Rig Lajos képviselő: A gázolaj ár csökkenése költségcsökkentéssel jár?

Császár László polgármester: Ezzel nem foglalkoztak. Abban vannak ingadozások,
azért nem lehet teljes mértékben figyelembe venni. Elég régóta ezen a szinten mozog
a gázolaj ára, 5-10 forintos ingadozások vannak. Ha 50 Ft feletti ingadozások vannak,
az hosszú távon jelentős.
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Rig Lajos képviselő: 2010-ben is jelentkezni kellett volna.

Császár László polgármester: A szolgáltató jelezte ezt, de az önkormányzat nem
fogadta be. A pályázat lejárt, azt mondták, leülnek a pályázóval megbeszélni. Az
igény a tavaly decemberi pályázati anyagban szerepelt.

Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy egy új autóbusz
60-70 millió Ft, a még használható busz ára is 30-40 millió Ft. Évente 40-50 ezer km-t
tesznek meg, kilométerenként 100 Ft az autóbusz amortizációja. Nem akarja
megvédeni a szolgáltatót, de ezt is figyelembe kell venni.

Lévai József képviselő: Szerencsés lett volna alátámasztani, hogyan jelenik meg
mindez az árképzésnél. Ebből az árbevételből ezt a műszaki fejlesztést nem lehet
megvalósítani. A szerződést úgy vállalta a vállalkozó, hogy a
veszteségkompenzációról lemond, a 12 millió Ft-ba belekalkulálták azt. A
kompromisszumot meg kell találni. Tudni kell, hogy az utazóközönségnek milyen az
árérzékenysége. Lehet, hogy alacsonyak az árak, de a tapolcaiak ezt másképp érzik.
Járatonként átlagosan 7 utas van, ez nagyon kevés.

Császár László polgármester: Ez időszakonként változik. Napközben ez az igény
lecsökken, ezek a helyi járatok alacsony buszok, ezt az igényt kielégítik. Egy másik
városhoz képest ez az utasszám kevésnek vagy soknak bizonyul, nem tudja
megítélni. Igény van rá, az, hogy az áremelkedéssel hogyan fog változni, nem tudja.
Az MB Balaton Kft. vállalta 2007-ben, hogy veszteség-finanszírozást nem igényel. A
Somló Volán Kft. mindig benyújtotta a költségvetését a jelentkező mínuszokkal. Az
MB Balaton Kft. a költségeket hogyan csoportosítja, nehéz kontrolálni. Célszerű
bemutatni a tényhelyzetet. 30-40 millió Ft-os autóbuszt kell munkába állítani, a 31
millió Ft-os árbevételből öt év alatt nehéz kihozni ilyen jellegű fejlesztést.

Sólyom Károly alpolgármester: Lévai József képviselőnek igaza van, hogy feszegeti
az utazóközönség számát. Tapolca az a méretű város, hogy a 10%-os
forgalomcsökkenés megkérdőjelezi a szolgáltatás fenntartását. Tapolcához hasonló
nagyságrendű és szerkezetű városban nincsen tömegközlekedés. Hosszú távon
vállaltak arra kötelezettséget, hogy a város ebben segítséget, támogatást ad a
szolgáltatónak, aki ezt felvállalja. Nem olyan nagy mértékűek a viteldíjak, amit nem
tudnának az utazók finanszírozni.

Császár László polgármester: A helyi járat szolgáltatás mindenhol veszteséges
tevékenység, még Budapesten is. A nagyvárosokban sem lehet nyereségesen
működtetni, mindenképpen támogatást kell biztosítani a szolgáltatók részére.
Szociális kérdés is, ha a város felvállalja. A Dobó lakótelep és Diszel városrész
messze vannak egymástól, úgy gondolja, hogy emiatt a helyi járat közlekedésnek
létjogosultsága van. A 12 millió forintos támogatás 5 évig nem fog változni, ez is
óriási kockázat a vállalkozó részéről, amit a viteldíj növelése egy kicsit kompenzálni
tud. Három éve nem történt emelés, ezt a mértéket a szolgáltató is úgy állapította
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meg, hogy hosszabb távon tartható legyen. Képviselő társait kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal,
1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

11/2011. (V.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a városi menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedés hatósági árának
megállapításáról szóló rendelet tervezetét
elfogadja és 11/2011. (V.31.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

101/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, MB
Balaton Kft. által benyújtott összevont jelentést a városi
menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási
tevékenységéről az alábbiak szerint elfogadja:

Helyi közforgalmú közúti autóbusz személyszállítási
tevékenység:

Időszak: 2010. január 1. – 2010. december 31.

Közszolgáltató: MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft.

A Közszolgáltató kizárólagos joga: Tapolca Város közigazgatási
határain belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi
személyszállítás ellátása.

A Közszolgáltatónak a Tapolca Város Önkormányzatától származó
bevételei:
־ Normatív támogatás jogcímén folyósított támogatás:
7.500.000,- Ft
־ Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás:
6.000.000,- Ft
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Felkéri a város polgármesterét, hogy az összevont jelentést a
város honlapján tegye közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4) Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke emelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a könyvvizsgáló
által megtörtént az apport értékelése. Ezzel az összeggel kerülne be a tőkeemelés,
20.000.000 Ft pénzbeli és 65.060.000 Ft nem pénzbeli szolgáltatással a Kft-be. Az
Alapító Okirat kiegészülne azzal, hogy a társaság fióktelepe 8330 Sümeg, Kompanik
Zsófia u. 6. A feljegyzés is módosulna, mely szerint az alapító okirat 1/3 pontját
bővíteni kívánja, tekintettel arra, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft
egészségügyi járóbeteg ellátását a sümegi kórház területén is biztosítja. Felkéri a
bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

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

Sólyom Károly alpolgármester: Az ingóságok leamortizálódott értékére hívja fel a
figyelmet. A 320 millió Ft értékből 60 millió Ft lett.

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

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

102/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8300
Tapolca, Ady Endre utca 1-3. Cg. 19-09-512307)
törzstőkéjét felemeli 85.560.000 Ft-ra, azaz
Nyolcvanötmillió-ötszázhatvanezer forintra.
A tőkeemelésben egyedül az alapító vesz részt.

A tőkeemelésben az alapító 20.000.000 Ft
pénzbeli és 65.060.000 Ft nem pénzbeli
szolgáltatással vesz részt.
A nem pénzbeli hozzájárulás értékét az alapító
a 1.sz. mellékletben szereplő vagyontárgyakra
vonatkozóan a könyvvizsgáló által
meghatározott értéken állapította meg.
A nem pénzbeli szolgáltatás tárgyát képező
vagyontárgyakat a társaság birtokolja, ezért
külön birtokbaadásra nincs szükség.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester

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

103/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. Alapító Okiratát a 2.sz. melléklet
szerint módosítja, valamint az előterjesztés 3.sz.
mellékletében szereplő feljegyzést jóváhagyja.
Felkéri a Polgármestert a szükséges okiratok
Cégbírósághoz történő benyújtására.

Határidő: 2011. június 30.
Felelős: polgármester
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5) Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja képviselő társait, hogy a Polgármesteri
Hivatalban megüresedett a jegyzői munkakör. Az Ötv. szerint ebben az esetben 30
napon belül pályázat kiírása szükséges. A pályázat benyújtási határideje 2011. július
20., a döntést a Képviselő-testület a szeptemberi ülésén hozza meg. Felkéri az
Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

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

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

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

104/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör
betöltésére.

Pályázati feltételek:
 igazgatásszervezői vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítéssel vagy
okleveles közigazgatási menedzser
szakképesítéssel,
 legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
 jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a
továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes
körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott
mentesítéssel rendelkezik,
 cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 magyar állampolgárság,
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 6 havi próbaidő kikötésének vállalása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázati kérelmet,
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- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt,
- az iskolai végzettséget igazoló okleveleket,
bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait,
- részletes szakmai önéletrajzot,
- az eddigi szakmai tevékenység bemutatását
és a munkakör ellátására vonatkozó
elképzeléseket,
- igazolást a közigazgatási gyakorlatról,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a
nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz
hozzájárul-e.

Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat
alapján biztosítottak.
A vezetői kinevezés határozatlan idejű közszolgálati
jogviszony.
Az elbírálásnál előnyt jelent:

- az önkormányzatnál szerzett közigazgatási
gyakorlat,

- 5 éves vezetői tapasztalat,
- B kategóriájú gépjárművezetői engedély

A pályázat közzétételének helye: Nemzeti
Közigazgatási Intézet honlapja; Tapolca Város
honlapja.
A pályázat közzétételének ideje: 2011. június 10.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011.
július 20.
A pályázat elbírálásának határideje: a
benyújtási határidő lejártát követő képviselő-
testületi ülés.
A munkakör az elbírálást követően azonnal
betölthető.
A pályázatokat Tapolca Város Polgármestere
címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) postai
úton vagy személyesen kell benyújtani, további
felvilágosítás a 87/510-126 telefonszámon
kérhető.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6) A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
intézményvezetői állására kiírt pályázat véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Járdányi Pál
Zeneiskola igazgatójának intézményvezetői kinevezése lejár. Az igazgatói munkakör
betöltésére Péni Béla nyújtott be pályázatot, melyet Tapolca Város Képviselő-
testületének véleményezni kell. A pályázat szakmai vélemények alapján minden
szempontnak megfelel és támogatható. Tapolca Város Önkormányzata támogatja az
igazgató úr további 5 évre történő megbízatását. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

Császár László polgármester: Kérdezi Péni Béla pályázótól, kívánja-e pályázatát
kiegészíteni.

Péni Béla pályázó: Szeretné megköszönni az önkormányzatnak és a Képviselő-
testületnek az elmúlt öt évben nyújtott támogatását. A támogatás nélkül a
karbantartási munkák és a fejlesztések nem valósulhattak volna meg. A Zeneiskolára
szükség van. Míg a városban működő iskolákban létszámcsökkenés tapasztalható,
addig a zeneiskolában növekedés. A 2010-2011. tanévet 408 növendékkel kezdték
meg. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményt továbbra is támogatni
szíveskedjenek. Az iskola október 14-én ünnepli fennállásának 40. évét.

Császár László polgármester: Megköszöni az igazgató úr eddig munkáját, és bízik
benne, hogy sokáig szolgálja az intézmény élén a tanuló ifjúságot és a várost.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van
észrevétele, kérdése?

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

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

105/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete javasolja a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének, hogy 2011.
augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig
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Péni Béla 8300 Tapolca, Kazinczy tér 7/B szám
alatti lakost bízza meg a tapolcai Járdányi Pál
Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói munkakörének ellátásával.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás éves munkájáról szóló
beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ismerteti a megjelentekkel, hogy az előterjesztés a
választások óta eltelt időszakot mutatja be, ebben a félévben milyen fontosabb
események történtek, milyen költségvetéssel gazdálkodnak, milyen kapcsolatokkal
rendelkezik a Társulás. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk
álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

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

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

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

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

106/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás önkormányzati választás óta
végzett tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
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8) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási
feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

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

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

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

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal –
egyhangúlag – a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási
feladatokról szóló tájékoztatót elfogadja.

VEGYES ÜGYEK

- Tapolca Város 2011. évi helyi közösségi közlekedésének normatív
közlekedésének normatív támogatás igénylés benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Képviselő-
testületi határozat, amely a pályázat eredményéről szól, tartalmazza azokat az
adatokat, amelyek elengedhetetlen feltételei a pályázat benyújtásának. A benyújtási
határidő 2011. június 6., az ezt követő kiküldés és a 8 napos határidő alapján
legkésőbb június 24-ig be kell, hogy érkezzen a Magyar Államkincstárhoz.
Mindenképpen szükséges megtenni a határozati javaslatban szereplő nyilatkozatot,
hogy ne kelljen rendkívüli ülést összehívni. A támogatást természetesen tovább
utalnák az MB Balaton Kft. részére.
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Lévai József képviselő: Forgalom függvénye ez a támogatás?

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Az elbírálás
szempontjai nem ismertek számukra.

Császár László polgármester: Korábbi évek tapasztalatai alapján nem fix ez a
támogatási összeg. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban
kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

107/N/2011. (V.27.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete nyilatkozatot ad ki arról, hogy

a)
Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete alapján a
helyi közlekedés működtetéséhez 2010. évben a
szolgáltató számára vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás címén 6.000.000,- Ft-
ot, azaz Hatmillió forintot folyósított.

Tapolca város 2011. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete
17. Cím. véglegesen átadott működési célú
pénzeszközök előirányzatában 12.000.000,- Ft-
ot, azaz Tizenkettőmillió forintot folyósít,
amelyet az Busztv. 6. §-a alapján lefolytatott
pályázati eljárás útján kiválasztott
közszolgáltató, az MB Balaton Szállítási és
Szolgáltató Kft. pályázata alapján hagyott jóvá
a 154/N/2010. (XII.10.) képviselő-testületi
határozatával. A közszolgáltató számára
nyújtott vissza nem térítendő önkormányzati
támogatás összegére a 2012., 2013., 2014., 2015.
és 2016. évi költségvetésében évi 12.000.000,- Ft
azaz évi Tizenkettőmillió forint előzetes
kötelezettséget vállalt.
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b)
Tapolca Város Önkormányzata a helyi
autóbuszos közösségi közlekedést 2011. január
1-étől 2011. december 31-éig fenntartja.

c)
Tapolca Város Önkormányzata a Busztv. 6.§-a
alapján lefolytatott pályázati eljárás útján
kötötte meg a szolgáltatóval a közszolgálati
szerződést.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Az Észak-Balatoni Térség Hulladékkezelési
rendszerében 2011. április 30. után az üzemeltető és a kivitelező közötti
megállapodás alapján folyt a munka. Próbaüzem jellegű tevékenység folyt a
szerződés alapján. Május 10. napját követően balatonalmádi gyűjtő körzetből
származó hulladék 22.00 óra után lángra kapott. Ez a láng komoly problémát okozott
a hulladéklerakó csarnokban. A tűz keletkezésének okát a tűzoltóság vizsgálja, a
tűzszerészek megállapítják azt. Ami Tapolca városát és a 158 települést érinti, új
helyzet állt elő. A mechanikai válogatóban keletkezett a tűz, 5 lerakó állomásról
átszállított hulladék feldolgozása történt ott. Ezen a helyen a hulladékot aprítják,
azután szétválasztják biológiai kezelőbe és újrahasznosításra. Legvégén kikerül a
hulladék a lerakóba. A tűz során teljesen tönkre ment az aprítóberendezés, ami 100
millió Ft nagyságrendű kár. Megsérült az épület tartóeleme, a tetőhéjazat
deformálódott, a tűzoltók beavatkozása során darabolások történtek. Úgy gondolja,
hogy több százmillió Ft-os kár keletkezett. Annál fontosabb a következmény, hogy

hogyan tovább? Ezzel a katasztrófával meghiúsult az a hulladékszállítási lehetőség,
ami a rendszert működtette. A leszállítandó hulladékot nem tudja fogadni
Királyszentistván. Az a helyzet állt elő, hogy három hulladéklerakónak van
engedélye tárolásra, köztük van Tapolca, Ajka és Veszprém, azonban elég korlátozott
a befogadóképességük. A pápai gyűjtőhelyről Ajkára, Ajka Ajkára, Tapolca
Tapolcára, Veszprém Veszprémbe, Balatonfüred pedig Ajkára hordja a hulladékot.
Vannak olyan elemek a rendszerben, ami működtethető. A szelektív hulladékgyűjtés
nem változik, a válogató csarnokok működőképesek. Az átrakót nincsen értelme
működtetni. Ez csak egy látszólag kis probléma, viszont nagyon sok problémát okoz.
Királyszentistvánon 50 fő dolgozik, ezeket az embereket el kell bocsátani. A
munkaügyi központokkal kezdődik az egyezkedés, hogy hogyan tovább. Az is nagy
kérdés volt, hogy az Unió hogyan áll ehhez a dologhoz. Április 30. napjával a
kötelezettség lejárt, le kellett volna jelenteni. Május 12-re kellett volna elvégezni a
papírmunkákat. Ennek időpontját az ezt felügyelő, társulás által megbízott mérnök
május 12. napjára tűzte ki. Május 10-én megtörtént a tűz. Át lehetett volna venni
május 12-én, ha nem következik be a tűzeset. A tegnapi nap folyamán uniós
küldöttség járt a helyszínen, hogy megnézzék, milyen helyzet állt elő. Szerencsére
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pozitívan álltak a történtekhez. Úgy néz ki, hogy a vis major helyzetét el tudják
fogadni. Július 10. napjáig kell jelentést tenni Brüsszel felé, amelyben a javaslatot is
elő kell terjeszteni, hogy hogyan kívánja tovább folytatni, az átmeneti állapotot
rendezni. Az elvárás volt, hogy a rendszernek azon elemei, amik működtethetők,
működtetni kell. Történetesen a szelektív hulladékkezelést működtetni kell.
Megoldás lehetne, hogy átrakó állomások az 5 településen működjenek, és
ideiglenesen bekerüljenek Királyszentistvánra. Meg kell vizsgálni, hogy melyik az
előnyösebb megoldás. A helyi átrakó állomások tudnának működni. Ezek szakmai
vizsgálata most folyik. Várható, hogy ebben az évben ez a hulladékátrakó, kezelő
nem fog működni. Ha meglesz a vizsgálat eredménye, a paraméterek figyelembe
vételével elkezdődik az újraépítés. Tapolca hogyan viszonyuljon a január 1. napjától
bevezetett díjhoz? A négy hónap próbaüzem után a teljes üzemet tételezték fel. Többi
településeken azt a megoldást választották, hogy elfogadták a magas árat, azzal,
hogy bevezetésre akkor kerül sor, amikor az éles üzem indul. Kompenzálták a 2010.
évi többletdíjat és kialakították 12 hónapra az átlagárat. A 8 hónap élesben működő
rendszer 35-37 ezer forint költséget jelentene, de 27.000 Ft-os díjat tudtak
megállapítani. Ez is magasabb annál, mint amivel a szolgáltatónak tényleges
költségei felmerülnek. Az új árat kell megállapítani. Figyelembe véve azt, hogy
milyen plusz költségei vannak a szolgáltatónak. Az Észak-Balatoni Hulladékkezelő
rendszernek még működni kell. Ezeket az elemeket a társulás tételesen átvizsgálja, és
amit el kell fogadni, azokat elfogadja, azok lesznek szétosztva. A szelektív hulladék
gyűjtési részét be kell építeni az árba. Új árral kell indulni július, augusztus
környékén. Ez egy felhatalmazott bevállalás, ami szintén magasabb, mint amennyit
valójában be kellett volna szedni. Ha meg tudják állapítani azt az árat, aminek
nincsen költség alapja a szolgáltatónál, akkor azt lehet mondani, hogy nem kérik
vissza a befizetett összeget, hanem elkülönített számlán kezeljék és a jövő évi
kompenzálásnál vegyék figyelembe. Ha meg tudnak egyezni, akkor most
kompenzálja a lakosságot úgy, hogy az elkövetkező időszakra szétteríti, és nem kell
annyit fizetni, mint amennyit most megállapított. Egy kis türelmet kérnek. Tudja,

hogy a minden hónapban kifizetett plusz díj gondot jelenthet, de adjanak maguknak
időt, hogy a körülmények között a lehető legjobban tudják megközelíteni azt az árat,
ami a szolgáltatási, műszaki tartalom mögött van. A júniusi képviselő-testületi ülésre
ezt a napirendi pontot, az új árakat be kívánják terjeszteni. A lakosság nem fog
rosszabbul járni, vissza fogja kapni, amit beszedett a város, utána pedig a szolgáltató.

Császár László polgármester: A helyzetet bonyolítja még, hogy május 1. napjától a
szolgáltató végzi a számlázást. A tervek szerint most szerettek volna ezzel a
kérdéssel foglalkozni. A rendelet-módosítás tartalmazta volna a kisebb méretű
edényzet lehetőségeinek bevezetését. Az előkészített megbeszéléseket egészen új
helyzetre kell kikalkulálni. Több információval nem rendelkeznek. Az önkormányzat
is végez számításokat a korábbi árakból, onnan kell elindulni, hogy nettó értéket kell
figyelembe venni. Ami elhangzott a következő napoknak, heteknek a munkája lesz.
A szolgáltatóval közösen egy olyan koncepciót tudjanak letenni, ami arra az évre ezt
a díjtételt a lehető legpontosabban megoldja, határoz, hogy május 1. napjától milyen
összegű díjat kell fizetni a hulladékszállításért.
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Kárpáti Imre Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke: Jómaga és az
egyesület is megdöbbenten értesült a tűzesetről. Változatlanul az a kérése, hogy
össze kellene hívni a közös képviselőket, hogy a lakosságot közvetlenül informálni
tudják, hogy mi az elképzelés és mi várható a következő időszakban. Továbbra is
fennáll az a probléma, hogy az egyedül állók ugyanannyit fizetnek, mint a
családosok, valamint a 70 éven felüliek esetében ne a következő évtől éljen a
kedvezmény.

Császár László polgármester: A közös képviselőkkel tartandó egyeztető fórumot
már megszervezték. Egyeztetni fognak egy időpontot, ami mindkét félnek megfelel.
A legfontosabb az ár meghatározása, a többi lehetőség, a kisebb edényzet és a 70 év
felettiek kedvezménye nem érinti az előzetes egyeztetéseket. Bízik benne, hogy rövid
időn belül megoldódik mindez, az önkormányzat is rendelkezik számokkal, amik az
egyeztetések alapjául szolgálnak. A jövő héten, vagy az azt követő héten meg kell
tárgyalni ezeket a problémákat.

Rig Lajos képviselő: Tapolcán a Juhász Gyula és Egry utca közötti játszótérrel
kapcsolatban Horváth Gyula a következő problémát említette. A játszóteret a 3-4-5
éves gyerekek veszik igénybe, többen a város másik részéről is. A gyermekek
étkezési mellékterméke a játszótéren keletkezik. Egy nyilvános, akár mobil WC
kihelyezése megoldaná ezt a problémát. Ez természetesen nemcsak ezen a játszótéren
probléma.

Császár László polgármester: Ez a probléma már korábban is felmerült. Az a gond,
hogy a városban hivatalosan egy nyilvános WC működik, ami a Tó-parton található.
A fenntartása és kialakítása pénzbe kerül, az üzemeltetése is jelentős költségeket
vonz maga után. Azok, a gyerekek, akik a környéken laknak, otthon el tudják
végezni a szükségleteiket. A távolabbról érkezők esetében nehezebb megoldani ezt a
problémát. Nem tudja, hogyan lehetne mindezt orvosolni. A vízvételi lehetőség

megoldott lenne a játszótéren, ivókút megvalósítását gondolták. A mobil WC
esetében az a gond, hogy rendszeresen kell tisztítani, sterilizálni, napi szinten karban
kell tartani. Megnézik, mik a lehetőségek, amik megoldást jelentenének a fennálló
problémára. Bejelenti, hogy 2011. június 4-én az I. Megyei Nemzeti Összetartozás
Napját Tapolcán rendezik. Reggel 9.00 órai kezdettel a Városi Moziban, a Tamási
Áron Művelődési Központban és a Köztársaság téren rendezvények kerülnek
megtartásra. 12.00 órakor ünnepi megemlékezésre kerül sor. Megyei rendezvényről
van szó, az a megtiszteltetés érte a várost, hogy első alkalommal Tapolca adhat
helyszínt e rendezvénysorozatra. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 9.30 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Ughy Jenőné
polgármester aljegyző


