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

Ügyiratszám: 1/148-42/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
szeptember 20-án (péntek) 08.45 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
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, 
Ihász József Építéshatósági Irodavezető Pápainé dr. Németh 
Mária Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Dénes Emil 
Adócsoport vezetője, Varga Béláné közoktatási referens, Fülöp 
Jánosné főmunkatárs, Döméné Domonkos Bernadett 
jegyzőkönyvvezető, 

Bardon Zsoltné Gyulakeszi Óvoda vezetője, Rédli Károly 
Tapolca Kft ügyvezető igazgatója, Harangozóné Horváth Katalin 
Tapolcai Városfejlesztési Kft projektasszisztense, Tapolcai Városi
Televízió munkatársai.

Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai 
ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 12 fő jelenlétével határozatképes, az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
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módosítással tárgyalják, hogy az „Adósságállományunk még fennálló részének állam
általi átvállalásával kapcsolatos határozat visszavonása” és az „Állami tulajdonú
ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása” című előterjesztéseket a 
vegyes ügyek keretébe vegyék fel. Javaslatait szavazásra teszi fel.

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

137/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat azzal a módosítással tárgyalja,
hogy az „Adósságállományunk még fennálló részének
állam általi átvállalásával kapcsolatos határozat
visszavonása” és az „Állami tulajdonú ingatlan
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása” című 
előterjesztéseket a vegyes ügyek keretébe felveszi.

NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az
alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű 
határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetésének első féléves végrehajtásáról 
szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) A közösségi együttélés alapvető szabályait 
sértő magatartásokról szóló rendelet 
megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és
ellátásokról szóló 5/2011. (VI.1.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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6) Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a
Gyulakeszi Óvoda között
Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás társulási megállapodás
megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) Tapolca Város Önkormányzata Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

9) „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság”
című pályázat benyújtása a „Norvég Alap” 
felhívásra
Előterjesztő: Császár László polgármester  

10) Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz
történő csatlakozás a 2014. évre 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) Haditechnikai eszközök tulajdonjogának
átvétele
Előterjesztő: Császár László polgármester  

12) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 
kezdeményezésének támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK

1) Adósságállományunk még fennálló részének
állam általi átvállalásával kapcsolatos határozat
visszavonása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Állami tulajdonú ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak 
végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Rig Lajos képviselő: Polgármester Úr augusztus 6-án egyeztető tárgyalást folytatott 
a honvédségi ingatlan hasznosítása tárgyában. Melyik területről volt szó? Dr. Lang 
Zsuzsannával folytattak egyeztetést a háziorvosi ügyelet aktuális kérdéseiről. A 
gyermek háziorvosi ügyelettel kapcsolatban?

Császár László polgármester: Igen, az Igazgató Asszonnyal a gyermek háziorvosi
ügyelettel kapcsolatban egyeztettek. A volt honvédségi ingatlan hasznosításával
kapcsolatban Ravasz Ferenccel folytattak tárgyalást, aki jelezte hasznosítási
szándékát. Őt a déli laktanya tiszti étkezdéje és a körülötte lévő terület érdekli. A 
képviselő-testület korábban már döntött, hogy az elkészült értékbecslés alapján, 
milyen feltételekkel lehet megvásárolni az ingatlant. Egyelőre nem született olyan 
megállapodás, amit a képviselő-testület elé tudott volna hozni. Társbérletbe szeretné 
az ingatlant hasznosítani. Ha olyan állapotba kerül ez a dolog, mindenképpen a
képviselő-testület elé fogja terjeszteni.  
Amikor Nyirád és Szőc a háziorvosi ügyeletből kiváltak, Ajkához kerültek. Ezzel 
körülbelül 3 ezer emberrel csökkent az a létszám, amit el kell látni. A társulásban
lévő önkormányzatok ezt nem kívánták emelni. Az idegenforgalmi szezonra való 
tekintettel végig kellene vinni és szeptembertől valósulna meg. A kistérség tárgyalta 
ezt a kérdést, ők jóváhagyták ezt. Ugyanazon a költségkereten belül ugyanolyan 
anyagi kondíciók között kell megoldani ezt a feladatot. Utána ezt a kistérség jóvá is
hagyta. A szerződéseket hozzá kell igazítani, mert több névváltozás is történt. 
Technikai jellegű dolgokról volt szó. Szeptember 1. napjától szombati napokon van 
gyermekorvosi ügyelet. Személyi okok miatt is történt, mert dr. Vető András kivált a 
rendszerből. 

Lévai József képviselő: Július 18-án Tapolca Egészségturizmus Piacszervező 
Nonprofit Kft. taggyűlésén vett részt Polgármester Úr. Tudomása szerint ezt a Kft-t 
annak idején három fél hozta létre. A társaság milyen tevékenységet végez?

Császár László polgármester: A lezáráshoz kapcsolódó köztes ülés volt. Úgy tudja,
hogy rendelkezésükre áll a cégbírósági végzés, a társaságban lévő pénz Tapolca 
városhoz került vissza.

Több kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra
teszi fel határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúlag - alábbi határozatot hozza:

138/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

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

2) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy február 22-én
fogadták el a költségvetést. Június 15-től augusztus 31-ig befolyó többletbevételek 
miatti átcsoportosítás miatt került az előterjesztés a képviselő-testület elé. Egy pontos 
tétel került be, a fejlesztési célú hitelek között 200 millió Ft-os hitelfelvételt terveznek
a strand felújítás céljára, előzetes kötelezettségvállalással. Keresztül kell menni a 
szűrőn, akkor kerülhet a Kormányzat elé. Az első lépcsője, hogy a költségvetésben 
szerepeltetni kell ezt az összeget. Előzetesen márciusban kellett hiteligényt 
bejelenteni, akkor 250 millió Ft igényt jelentettek be a Remondis Kft üzletrész
megvásárlására. Az üzletrész megvásárlásra nem került sor, ezért más célra
próbálják meg végigvinni a folyamatot.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 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 3 igen
szavazattal és 2 tartózkodással az I. határozati javaslatot elfogadásra javasolja, a
rendelet-tervezetet nem javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Szerepel az anyagban 10 millió Ft-os külterületi ingatlan
vásárlás. Mit takar ez? A korábbi testületi ülésen 90 millió Ft-ot szavaztak meg a
városi rehabilitáció pénzügyi biztosítására. Van arra lehetőség, hogy erről a 90 millió 
Ft-ról elszámoljanak? Ez az összeg a beruházásnak majdnem 10 %-a.
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Császár László polgármester: A 10 millió Ft a BHA Kft által a 9 ha-os Tüskés Major
területre kifizetett vételár. Ez visszaadásra került. Ez a 10 millió Ft került
beszámításra, ezért kellett visszavételezni. Az 50 millió Ft-os vételárból írták jóvá. Az
összefoglaló táblázat tartalmazza, hogy mit szeretnének megvalósítani a 90 millió Ft-
ból. Ennek jó része elkészült, szerződésekkel alátámasztva be tudják mutatni. 
Készíthetnek beszámolót, hogy milyen tényleges taralom van mögötte. Nagyon sok
tétel volt az eredeti költségvetésben, csak kiderült, hogy nem 1 milliárd forint
támogatást nyert az önkormányzat, hanem 670 millió forintot. Ebből adódik, hogy 
voltak olyan munkák, amiket el kellett végezni a felújítás alkalmával, azonban ebbe a
keretbe nem fértek bele.

Lévai József képviselő: Polgármester úr említette, hogy a rendeletmódosítás 200
millió Ft-os tételt jelent, ami a strand újra nyitásához szükséges. A
Városgazdálkodási Kft saját tulajdonán hajtaná végre a fejlesztést. Hosszú előzménye 
van ennek, a ciklusprogram is tartalmazza a strand kérdését. Régóta várt
beruházásról van szó. Ki jogosult dönteni több százmilliós beruházás tartalmáról? A
rendkívüli testületi ülésen bemutattak egy tervet, amit a Városgazdálkodási Kft
készíttetett. Arról volt szó, hogy ezt később tartalmában tárgyalják majd, ha megvan 
az elhatározás, milyen tartalommal valósul meg. A strand több évtizedig fogja
szolgálni a várost. Ez valószínű, hogy több lépésben fog megvalósulni. Nemcsak ezt 
a képviselő-testületet fogja érinteni, hanem a következőt is. Ezt mindenképpen át kell 
beszélni. Ha meghatároznak egy tervet, nem biztos, hogy 200 millió forintra lesz
szükség, ha többe kerül, akkor komolytalanná teszi a dolgokat. Örül annak, hogy
kezdeményező lépések tapasztalhatóak, de véleménye szerint a város lakosságával, 
szakértőkkel tárgyalni kellene a tervezési munkálatokról is, utána kellene forrást 
megjelölni.

Császár László polgármester: Az előkészítőkkel kapcsolatban folynak már egyeztető 
tárgyalások olyan személyekkel, akik műszaki szempontból véleményt tudnak 
mondani, illetve olyan szakemberekkel, akik üzemeltetnek hasonló létesítményeket.
Ez a nagyságrend a megvalósítható nagyságrendet jelenti. Nem egy lépcsőben tudják 
a strandot megvalósítani. Olyan állapotot szeretnének elérni, hogy ki lehessen nyitni.
Egy úszómedence, egy melegvizes medence és egy gyerekpancsoló létrehozását
tervezik a szükséges kiszolgáló létesítményekkel együtt. Projekttervet szeretnének,
amiből kiviteli tervet lehetne készíteni. A kút megvételéről sem született meg a 
végleges döntés. A két fél között nem jött létre a szerződés. Az elmúlt héten 
egyeztetett Kovacsics Árpáddal, az a nagyságrend az ő részükről is elfogadható, csak 
a technikai részt kell megoldani. Elkészült a kút felülvizsgálata, körülbelül 10 millió
Ft-os felújítást kell a csövön végrehajtani. Ezen felül pedig a kivitelezéshez szükséges
pénzforrást kell megteremteni. Annyi forrást az önkormányzat sem tud előteremteni. 
Az a cél, hogy minél kevesebb forrásból tudják megoldani, vagy egyéb értékesítésből 
kiváltani. A hitelt a város venné fel, a döntések pedig itt születnének.

Lévai József képviselő: Örül annak, hogy szakértőkkel egyeztetnek, de vannak 
döntések, amiket nekik kell meghozni. Azt kifogásolja, hogy a képviselő-testület nem 
vesz részt ebben a munkában. Annak idején az Integrált Városfejlesztési Stratégiát
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közös munka során hozták létre, a lakosság is véleményezhette. Az lenne a helyes, ha
a közös munka során elgondolnák, hogy mit valósítanának meg, lennének tervek, és
utána gondoskodnának a forrásról. Ez a képviselő-testület felelőssége, mert a 
városnak szeretnék létrehozni a strandot.

Császár László polgármester: A napi szintű előkészítő munkálatokat nem hiszi, hogy 
a képviselő-testület el kellene hozni. Nem tudja a képviselő-testület tagjait 
időközönként összehívni, hogy ezekről tárgyaljanak. Ha olyan állapotban lesz 
minden, hogy dönteni lehet róla, akkor a képviselő-testület elé fog kerülni. Azért 
tevékenykedik a polgármester, a főépítész, a hivatal, hogy ezeket a feladatokat 
ellássa. A bevált gyakorlat az, ha olyan stádiumba kerül az ügy, akkor a képviselő-
testület elé kerül. Napi szinten ez kivitelezhetetlen. A lakosság részéről az igény 
többszörösen megfogalmazódott, azért is kerül a ciklusprogramba. Ennek a léptéke
anyagi kérdés, másik pedig műszaki. Meg fogják oldani ezt a problémát és kellő 
tájékoztatást fog kapni mindenki. Nem egyedül fog ebben döntést hozni. Sok
szempontot figyelembe fognak venni, nem egyszerű egy ilyen célt megvalósítani.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

139/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az önkormányzat saját bevételeinek, valamint
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három 
évre várható összegeit az előterjesztés E/1.   
melléklete szerint fogadja el, ezzel egyidejűleg a 
22/2013. (II.22.) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

23/2013. (IX.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
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1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
23/2013. (IX.23.) önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

3) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének első féléves 
végrehajtásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a félév során a
költségvetési rendeletet egy alkalommal módosították. Az előterjesztés a június 30-ig 
terjedő időszakot tartalmazza. A költségvetési előirányzatok lehetővé tették, hogy jó 
színvonalon lássák el feladataikat. Az intézmények működésében semmilyen gond 
nem volt, a városüzemeltetési feladatok is rendben zajlottak. A bevételek és kiadások
időarányosan teljesültek. A folyó bevételek az 50%-ot bőven meghaladóan alakultak. 
A helyi adók is jól alakultak a tervezetthez képest. Szeptember 15-ig az adóbevételek
jó része befolyt. Fegyelmezett gazdálkodással az évet működési hitel nélkül tudták 
teljesíteni. Bízik benne, hogy az intézmények és az önkormányzat működésében 
semmilyen fennakadás nem lesz. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 2 igen
szavazattal és 1 tartózkodással 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 a
határozati javaslatot 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Évek óta elmondható, hogy a költségvetés kiegyensúlyozott.
Tartalmi vita sosem fordult elő, nem kellett vitatkozni. Ez elfogadható helyzet. Szó 
volt arról az elmúlt időszakban, hogy az úthálózatot jó színvonalra kellene hozni. A 
járdák egy része az elmúlt időszakban elhanyagolt és balesetveszélyes lett a 
gyógyszertár előtti részen a Berzsenyi Dániel utcában és több helyen is. Sajnálja, 
hogy a Keszthelyi út aszfaltozásánál foltszerű helyreállítás történt a járdáknál. Ez 
azonban nem időtálló, egy-két éven belül az időjárás megteszi hatását. Ilyen esetben 
célszerű lett volna odafigyelni és teljes szélességében befejezni a felújítást. 
A kerékpárút előrehaladásával kapcsolatban a következőket mondja. A beszámoló 
szerint a munkák 60 %-os készültségi fokúak. Néhány hónappal ezelőtt a befejezési 
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határidő augusztus 31. volt. Most azonban az tapasztalható, hogy az idő megállt és 
semmilyen előrelépés nem történt. Félkész a híd és befejezetlen szakaszok 
találhatóak. Polgármester úr említette a szakembereket. Azt is szakemberek
készítették elő. Az elmúlt egy év nem volt elég, hogy megfelelő engedélyeket 
beszerezzék, hogy a munkák folyamatosan tudjanak menni. Ilyen csúszásnál hogyan
változnak a költségek? Történt mulasztás? A kerékpárút ugyancsak zászlós projektje
a ciklusnak.

Császár László polgármester: Ezekre a kérdésekre Hársfalvi József irodavezető fog 
válaszolni. Ez az első olyan költségvetési év, amikor hiánnyal nem tervezhet az 
önkormányzat. Egy-egy ilyen fejlesztésnél csak addig nyújtózkodhatnak, amíg a
források engedik. Az első év azt bizonyítja, hogy óvatosan kell bánni a dolgokkal. 
Ebből tudnak fejlesztéseket megvalósítani. Legnagyobb az olyan része, ami 
rendelkezésre áll. Lesznek még olyan beruházások, amik nem voltak benne a
költségvetésben, ezeket meg tudják valósítani az ősz folyamán. A rendezési terv 
módosítása és jogerőre emelkedése hátráltatta a dolgokat és e miatt volt a csúszás. A 
nyomvonal készen van, csak egy-két helyen - mint a vasúti átjáró néhány méternyi
szakasza - kell befejezni. A kivitelezővel a héten történt egyeztetés.  

Lévai József képviselő: Az anyagban december 31. napja volt a határidő. Nem az 
önkormányzat hibázott, hanem a kivitelező. Mennyi kötbérrel fog elszámolni? 

Császár László polgármester: A december 31. az elszámolási határidőt jelenti. A 
kivitelezés határideje október 31. Ha a kivitelezőnek nincsen engedélye, akkor nem 
tud haladni a munkával. Az önkormányzat hibájából, a Rendezési Terv módosítása
és annak jogerőre emelkedése miatt nem valósult még meg a munka.  

Hársfalvi József irodavezető: Elmondja, hogy a kerékpárút engedélyezési tervének
benyújtásakor pályázati kritériumoknak kellett megfelelni. Ilyen lakosságszám
mellett legalább kétezer méter hosszúságúnak kellett lennie. A Sümegi úton lévő 
társasházaknál vezették volna, így viszont az ott lévő játszóteret meg kellett volna 
szüntetni. Tervet kellett módosítani, így nyomvonalat és Rendezési Tervet is. A
Rendezési Terv módosítása 8-9 hónap kiesést jelent. A laktanyai projekt a Natura
2000 mellett helyezkedik el, így a Rendezési Terv módosítása több mint egy évet vett
igénybe. Amikor ez elfogadásra került, akkor lehetett a telekalakítási eljárást
elkezdeni. A jóváírt telekalakítás a közlekedési hatóságnál van, ami jóvá fogja hagyni
a módosított tervet. A híddal kapcsolatban elmondja, hogy a meglévő hidat 
erősítették meg. A hídra az emelkedő 40 méterről fog indulni, így az 
akadálymentesítésnek is megfelel. A kivitelező nem mulasztott, kötbér igény nem 
érvényesíthető. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:
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140/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet első féléves 
végrehajtásáról készített beszámolót elfogadja.

4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 
rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az
önkormányzatoknak lehetőségük volt rendeletben szabályozni a tiltott, 
közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni 
közigazgatási bírság kiszabásának szabályait. Ezt a rendeletet 2012-ben meg is
alkották. Az Alkotmánybíróság azonban határozatával az Mötv. erre vonatkozó
bekezdését alkotmányellenessé nyilvánította. Erre való figyelemmel a képviselő-
testület december 14-i ülésén hatályon kívül helyezte rendeletét. A probléma nem
oldódott meg a városban, a szabálysértési szankciók nélkül maradt magatartások
továbbra is tapasztalhatóak. Az említett magatartások esetén I. fokú önkormányzati
hatáskör címzettje a jegyző, 5.000-150.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság 
kiszabására van lehetőség. Másodfokú hatóság a képviselő-testület lenne. Bízik 
benne, hogy a rendelet kiállja a próbát és a Kormányhivatal nem él törvényességi
észrevétellel. Ebben az esetben van lehetőség az ilyen jellegű szankciót alkalmazni. 
Ha az élet mást hoz, lehet bővíteni, változtatni ezen a rendeleten. Elsősorban a 
lehetőséget kell megadni a szankció alkalmazásával élni lehessen. Nem szigorú 
rendeletet kellene alkotni, amit nem tudnak végrehajtani, hanem arra hívná fel a
lakosság figyelmét, hogy vannak olyan dolgok, amit nem lehet büntetlenül
végrehajtani.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
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Vajda Attila képviselő: Hivatkozás van az előterjesztésben a 2011. évi  
környezetvédelmi rendeletre. Az önkormányzatnak joga van környezetvédelmi
bírságot kiszabni bizonyos cselekményekre, például avarégetésre. Lehet egy
cselekményt kétszer szankcionálni? Lehetséges, hogy az önkormányzat
környezetvédelmi bírságot szabjon ki, a Jegyző Asszony pedig a mostani rendelet 
által lehetővé tett bírságot? 

Császár László polgármester: A szabálysértéssel kapcsolatos rendelkezéseket
valamennyi önkormányzati rendeletből törölték. A hatályos környezetvédelmi 
rendeletben nincsenek szankciók. Ezzel a rendelettel próbálnák meg visszatenni a
szankció lehetőségét. Egy dologért kétszer büntetni nem lehet senkit. 

Ughy Jenőné jegyző: A rendeletnek az a célja, hogy visszatartsa a lakosságot
bizonyos magatartásoktól. Azért került a képviselő-testület elé, mert bizonyos 
cselekmények elkövetése – annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság a
közösségellenes magatartásoknál kivette a szabálysértés lehetőségét – mégsem 
maradnak büntetlenül. Ha ilyen szabály megszegése tapasztalható, meg kell
vizsgálni, hogy az felsőbb szintű jogszabályba nem ütközik-e. Ha igen, a magasabb 
szintű jogszabály szerint kell eljárni, meg kell tenni a feljelentést a rendőrségen vagy 
egyéb hatóságnál, az után kerülhet a képviselő-testület által megalkotott rendeletbe 
ütköző szabályok szerinti eljárás. Ez egy olyan rendelet, amit változtatni lehet. Nem 
nagyon találkoztak ilyen jellegű rendelettel. Várja a Kormányhivatal törvényességi 
osztályának véleményét. Lehet, hogy ez a rendelet az októberi ülésre idekerül
módosításra.

Lévai József képviselő: A szabálysértés átkerült a Járási Hivatal hatáskörébe, van
arra törvény, ami szabályozza ezt a kört. Arra van lehetőség, hogy azokat a 
cselekményeket tegyék a rendeletbe, amik abban nem kerültek nevesítésre. A
cselekmény érzékelését követően harminc napon belül indítható meg az eljárás. A 
hivatalnak ez elég szoros határidőt jelent. A helyi rendelet nevesít bizonyos 
cselekményeket, hogy egyes élethelyzetekben hogyan kell eljárni. Kezdődik a téli 
időszak. Több olyan eset került felsorolásra, hogy kinek a kötelessége az ingatlan 
előtti síkosság-mentesítés. Bizonyos városrészekben ez a kérdés fel szokott merülni. 
A kihágás ismétlődése súlyosbító körülmény? A súlyosbító körülmény 
automatikusan érvényesül, vagy nevesíteni kell? Látszik, hogy különböző helyi 
rendeletekből gyűjtöttek össze bizonyos cselekményeket, kivéve talán a közterület-
használati rendeletet. Problémát jelent az önkormányzatnak az útburkolatok
felbontása, ez bejelentés köteles lenne. Közterület-használatnál ebben az esetben
nevesítendő cselekménnyé lehet tenni, vagy a szabálysértés ismeri ezt, mint 
elkerülendő dolgot? Felhívja a Jegyző Asszony figyelmét a rendelet 
hatásvizsgálatára, melyben vannak olyan megfogalmazások, amelyek a rendelet
alkalmazhatóságára vonatkozó fenntartásokat fogalmaznak meg. Ha ezt komolyan
gondolják, tenni kell azért is, hogy meglegyen az apparátus és az eszközök, hogy
ezeket a rendeleteket be tudják tartatni. Ne csak megfogalmazzák ezeket, hanem
szándékuk is legyen ezeket a rendeleteket érvénybe léptetni és az életben is
alkalmazni.
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Császár László polgármester: Először a törvény által a rendeletből kivett 
szabálysértési dolgokat próbálták meg összegyűjteni és egységes rendeletbe foglalni. 
Legfőképpen a törvényességi próbát kell kiállnia a rendelet-tervezetnek. Ha valaki 
sorozatosan követi el ugyanazt a cselekményt, előbb-utóbb a jegyző is megelégeli, 
vagy ha az elkövető megfellebbezi a jegyzői döntést, akkor a képviselő-testület elé 
kerül. Odáig kellene eljutni, hogy legyen egy alkalmazható rendeletük. Több
önkormányzatnál ilyen problémákkal küzdenek, mert vannak cselekmények,
amelyek zavarják a közösség együttélését, szükség van a szankciók
megfogalmazására, amik visszatartó erővel bírnak. Bízik benne, hogy első 
nekifutásra menni fog, ezen lehet finomítani.

Rig Lajos képviselő: Szó volt arról, hogy lehet-e kétszer szankcionálni. A helyi
értékek védelméről szóló rendelet tartalmazza, hogy megsemmisít, megrongál, a jog 
is bünteti vandalizmust és rongálást, szabálysértést, garázdaságot, ami magasabb
díjkategória. Ha először a rendőrség indít eljárást, akkor az önkormányzat is indíthat 
eljárást és szabhat ki bírságot ezen elkövetőknek?  

Ughy Jenőné jegyző: Ha ugyanarról a cselekményről van szó, az önkormányzat 
megteszi a feljelentést, ha a rendőrség egyidejűleg érzékelte ugyanezt, működik az 
oda-vissza jelzés, hogy az eljárás már azon a fórumon elindult. Lévai képviselő úrnak 
szeretné mondani, hogy nincs mindenhol megjelölve a jogszabály, hiszen az
Önkormányzati törvény arra ad lehetőséget, hogy az önkormányzat ilyen magatartás 
szabályokra rendeletet alkosson. Nem kell az előzőleg megalkotott rendeletekből 
összeszedni azokat. Amit az élet ad, azokra a magatartásokra szankcionálást lehet
létrehozni, de sokkal jobban örülne, ha az apparátusnak nem kellene létszámot
bővítenie. Két kolléga fényképezőgéppel járja a várost, a Tó-parton is van erre 
alkalmazott, továbbá a térfigyelő kamerák, a Városfejlesztési Iroda munkatársai is 
járják a várost. Bízik benne, hogy talán nem sok ilyen eljárásra kerül sor. Ha pedig
olyan súlyú, akkor a rendőrség segítségét kell igénybe venni, mert nincsen bizonyos 
fizikai intézkedési jogkörük az államigazgatásban résztvevő önkormányzati 
hivatalnokoknak.

Koppányi Ferenc képviselő: Ebben a témában tárgyaltak. Az emberek nagyon sok
dolgot szeretnének megfogalmazni. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartás, ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Amerikában ez teljesen más, mint
például Svájcban. Nagyságrendileg mondja, hogy kultúránként más és más, hogy ki,
mit enged meg magának. Más országokban sokkal szigorúbban veszik ezeket a
dolgokat. Módosító indítványa a következő lenne. A 6. § (2) bekezdésében 
felsorolásra került, hogy hová nem lehet kutyát bevinni. Örökös problémájuk volt a
játszóterekkel is. Beleférne a rendelet ezen pontjába, hogy a játszóterekre se lehessen
kutyát bevinni?

Császár László polgármester: A játszótereknél kihelyezésre kerültek az erre
vonatkozó tiltó táblák. A módosító indítványt előterjesztőként befogadja. 
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Pápainé dr. Németh Mária Általános Igazgatási Csoportvezető: A
környezetvédelmi bírság és a környezetvédelmi helyi rendeletük olyan
magatartásokra tartalmazhat szabályozást, amiket magasabb szintű jogszabályok 
nem szabályoznak. Ezek helyi specialitások, ezért sem fordulhat elő, ha valaki a helyi 
rendelet előírásait megszegi, kétféle szankciót kapjon. A bűnismétlés kérdéskörével 
kapcsolatban azt válaszolja, hogy a 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján kell
lefolytatni. A pénzbírság kiszabására vonatkozó 94 § (1) bekezdés a) pontja
kimondja, hogy miket kell figyelembe venni a pénzbírság kiszabásakor. Felsorolja a
jogsértés gyakoriságát, ismétlődését is. Azért nem nevesítették a rendeletben, mert a 
Ket. tartalmazza. Utalást tartalmaz egy törvényi tényállás a közterületek
használatára, erre a jogalkotásról szóló törvény lehetőséget ad, mert megközelítőleg 
másik helyi rendeletnek a felét kellett volna felsorolni, hiszen a közterületre
vonatkozó szabályok elég nagy terjedelműek a másik rendeletben. Ezért választották, 
hogy ezeknél a törvényi tényállásoknál, élve a jogszabály adta lehetőségekkel, csak 
egy utalást tesznek a rendelet szövegébe.

Horváthné Németh Edit képviselő: A bizottsági ülésen több szót ejtettek már erről, 
megoldás tervezetet szeretne ismertetni a képviselő-testülettel. Felvették a 
kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal. Azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik
zavarják a város lakosait, mert az utcán élnek, megoldást találnának. Heti szinten egy
utazó orvos látogatna el Tapolcára, aki pszichiáter és joga van betegség esetén
beutalásra bizonyos intézményekbe. Ezzel megoldható lenne, hogy a mentálisan is
zavart emberek bekerüljenek bentlakásos intézménybe.

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

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

24/2013. (IX.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közösségi együttélés alapvető szabályait sértő 
magatartásokról szóló rendelet tervezetet a 6. § (2) b)
pontjának kiegészítésével, mely szerint

- 6.§ (2) b) oktatási és terápiás cél nélkül oktatási,
egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény
területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, 
diákszállásra, munkásszállásra, játszótérre

elfogadja és 24/2013. (IX.23.) számon rendeletei közé
iktatja.
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5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011.
(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2013-ban történt
módosítás, 62 főre emelték a bölcsődei férőhelyek számát. A kapacitás nem teljesen 
kihasznált, indokolt lenne minél magasabb kapacitás kihasználtsággal működnie az 
intézménynek. Azok a családok is kérhetnék a bölcsődei ellátást, ahol 
gyermeknevelési támogatást vagy gyermekgondozási segélyt kapnak, azzal a
kikötéssel, hogy nem arra a gyermekre tekintettel kapják a gyermekgondozási díjat
vagy ápolási díjat, akit bölcsődébe szeretnének adni. Felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a gyermekek
négy éves korukig maradhatnak a bölcsődében. A régi elképzelésekhez képest 
nemcsak gondozás folyik, hanem diplomás gyermeknevelők dolgoznak és a nevelés 
is előtérbe került. Nem férőhely-finanszírozás történik, az ott lévő gyerekek után 
kapnak normatívát.

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

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

25/2013. (IX.23.) 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 25/2013. (IX.23.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
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6) Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal és a Gyulakeszi Óvoda között
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy március 1. napjától
Tapolcához tartozik Gyulakeszi Község Önkormányzata hivatala feladatainak
ellátása. Az óvoda önálló költségvetési intézmény. Ezzel kapcsolatban nem volt még
megállapodás, ez került megfogalmazásra a megállapodás tervezetében.
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

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

141/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal, mint
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
illetve a Gyulakeszi Óvoda, mint önállóan működő 
költségvetési intézmény között a gazdálkodással
kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja.  

Határidő: folyamatos
Felelős:  polgármester, jegyző 
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7) Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási
megállapodás megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az utolsó
időszakban a tapolcai hivatal látta el társulási feladatokat. A törvény erejénél fogva 
megszűntek a szakképzési társulások, de a feladatok ez után is megmaradnak. A 
társulás tanácsa meghozta a szükséges döntéseket a megszüntetéssel és a vagyonnal
kapcsolatban. Ezt valamennyi közreműködő önkormányzatnak jóvá kell hagyni. Ha 
az összes döntés megvan, akkor lehet véglegesen törölni a társulást.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Marton József képviselő: A társönkormányzatok a rendszer jogosságát vonták
kétségbe. Most kapta a levelet, melyben tájékoztatást kap az Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszerében nyilvántartott projekt esetében a
pénzügyi zárás előfeltételei maradéktalanul teljesültek, a projekt pénzügyi zárása az 
EMIR rendszerben megtörtént. Hivatalosan igazolásra került, hogy az elszámolási
rendszerben minden a törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően történt.  

Császár László polgármester: A Társulási Tanácsülésen felmerült ezzel kapcsolatban
néhány probléma. Tapolca a projekt lezárásakor kapcsolódott a rendszerbe és
igyekeztek megfelelni ezeknek az elvárásoknak és a hivatal munkájának
köszönhetően semmilyen gond nem volt. Most már csak a fenntartási időszakra kell 
odafigyelni, hogy mindenki a saját területén megoldja ezt.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúlag - alábbi határozatot hozza:
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142/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás
megszüntetéséről és vagyonának felosztásáról szóló 4/2013. 
(VIII. 28.) BSTT határozatban foglaltakat elfogadja és
jóváhagyja az alábbiak szerint:

A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás
Társulási Tanácsa:

1. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulást az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. sz.
törvénnyel módosított, a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 92/A. § (7) bekezdése alapján 2012.
december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.

2. Egyetért azzal, hogy az egyes szakképzési és felnőttképzési 
tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. sz.
törvénnyel módosított, a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvény 92/A. § (7) bekezdése alapján a
Társulás 2012. december 31. napjával jogutód nélkül történő 
megszüntetésére figyelemmel,

a) a Társulás rendelkezésére álló tárgyi eszközöket a Balaton-
felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás keretein
belül működő szakképző iskolákkal korábban megkötött, a 
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 31. § (1)
bekezdésében, illetve a szakképzési hozzájárulásról és a
képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi
LXXXVI. törvény 4.§ (5) illetve 5.§ (2) bekezdéseiben
megjelölt fejlesztési támogatás felhasználásáról szóló
megállapodásnak megfelelően a Társulásban résztvevő 
önkormányzatoknak térítésmentesen átadja. Az
önkormányzatok a szakképző iskolák fenntartói részére 
ezen eszközöket a szakképzési feladatok ellátása érdekében
térítésmentesen átadják, az átadást szabályozó közoktatási
megállapodásban rögzített időpontig. Az iskola fenntartója 
köteles az így átvett eszközök felülvizsgálatát,
karbantartását, működését, javítását finanszírozni. 
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Önkormányzat neve, címe Iskola neve, címe Fenntartó neve, címe

Ajka Város Önkormányzata 8400

Ajka Szabadság tér 12.

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka Bródy 

Imre utca 2.
Hit Gyülekezete 8400 Ajka Esze T. u. 1.

Tapolca Város Önkormányzata 8300

Tapolca Hősök tere 15.

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális

Szakiskola és EGYMI 8297 Tapolca-Diszel Templom

tér 3.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1051 Budapest, Nádor utca 32.

/Képviseli: Tapolcai Tankerület 8300,

Tapolca Kossuth L. u. 2./

Balatonfüred Önkormányzata 8230

Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szent Benedek Gimnázium- Szakképző Iskola és 

Kollégium Balatonfüredi Széchenyi Ferenc

Tagintézménye 8230 Balatonfüred Hősök tere 1.

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi

Főapátság 9090 Pannonhalma, Vár 1.

Tapolca Város Önkormányzata 8300

Tapolca Hősök tere 15.

Széchenyi István Szakképző Iskola 8300 Tapolca 

Móricz Zsigmond utca 8.

Baptista Szeretetszolgálat Egyház Jogi

Személy 1111 Budapest Budafoki út 34/b

b) a Társulás 2012. december 31. napján fennálló
kötelezettségeit, valamint tulajdonát a társulás tagjai
megosztják egymás között az előterjesztés 1. mellékletének 
táblázata alapján és átadja – pénzeszközt átutalja – a
társulásban résztvevő önkormányzatoknak, akik legkésőbb 
2013. szeptember 15-ig átutalják a megjelölt intézmények
számlájára.   Az önkormányzatok a szakképző iskolák 
fenntartói részére ezen eszközöket az átadást szabályozó
közoktatási megállapodásban rögzített időpontig a 
szakképzési feladatok ellátása érdekében térítésmentesen
adják át. Az iskola fenntartója köteles az így átvett eszközök
felülvizsgálatát, karbantartását, működését, javítását 
finanszírozni.

c)  a fennálló szerződések megszüntetésre kerüljenek az 
esedékes díjak egyidejű megfizetése mellett. 

d) a Társulás bankszámlája 2013. augusztus 31-ig
megszüntetésre kerüljön.

3. Felhatalmazza Marton Józsefet, a Társulási Tanács elnökét,
hogy az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-nél
kezdeményezze a TÁMOP–2.2.3–09/1–2009-005 számú
projekt támogatási szerződéseinek módosítását. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúlag - alábbi határozatot hozza:
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143/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás társulási megállapodásának
megszüntetéséről szóló megállapodást az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti formában és 
tartalommal elfogadja és jóváhagyja.

A Képviselő – testülete felhatalmazza a 
polgármestert a megszüntetést tartalmazó
megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a
társulásban részt vevő önkormányzatok részére a 
megszüntető megállapodást aláírás céljából küldje 
meg.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

144/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – 
testülete felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzatai
Hivatal jegyzőjét, hogy a társulásban részt vevő 
önkormányzatok által aláírt megszüntető 
megállapodást a közhiteles törzskönyvi
nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár 
Veszprém Megyei Igazgatóságának, illetve a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak küldje meg.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző  

8) Tapolca Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a törvény írja elő a 
Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotását. A korábbi program az új 



20

előírásoknak már nem felelt meg, ezért kellett egy új jogszabályt létrehozni. 2013. 
július 1-től a hazai és az Európai Uniós pályázatokon csak úgy tudnak indulni, ha 
rendelkeznek hatályos Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. Ebben a 
mélyszegénységben élők, a romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékkal élők 
helyzete került felmérésre. Ehhez kapcsolódóan egy intézkedési terv is
megfogalmazásra került, ami feladatot róhat az önkormányzat részére. Ezt a
programot majd kétévente felül kell vizsgálni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 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 a
határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: A mai ülésre kiküldött anyagok közül ez volt a
legterjedelmesebb. Néhányszor el kell olvasni, hogy az összefüggések között fel tudja
ismerni a lényeget. Nem volt egyszerű összeállítani, bár a jogalkotó segített. Sablont 
biztosított a hivatal számára, ami a szerkezetet, tartalmat meghatározta. Az előttük 
lévő HEP vitára alkalmas. Azt az igényt is kielégíti, hogy rendelkeznek ilyennel. A 
lényeg az, ha a városban problémának érzik azokat az élethelyzeteket, amiket az
anyag említ, akkor ebben tudnak előre lépni. Felhívja a figyelmet, hogy az anyag 
összetettsége és terjedelmessége is azt indokolta, hogy ne egy ember feladata legyen
az összeállítás, hiszen egy embernek nincsen ennyi mindenre rálátása.
Elgondolkodtató, hogy a hivatal nem tudja, mennyi 55 éves és annál idősebb 
dolgozója van az önkormányzati intézményrendszernek, ez személyi
nyilvántartásokból tudható. Az előbb tárgyalták a bölcsődei férőhelyek módosítását. 
Az anyag ezt az élethelyzetet másképp vetíti elő, mert nevesíti, és megoldandó 
problémaként említi a bölcsődei elhelyezési kapacitását növelését. Ez három évvel 
ezelőtt probléma volt, de szerencsére már nem. Jó volt végigolvasni az anyagot, 
számos olyan területet lehet felsorolni a városban, amiben nagy előrelépéseket tettek. 
Ilyen például a mozgáskorlátozottak akadálymentesítése. Vannak még feladataik, de
bizonyították az elmúlt időszakban, hogy elkötelezettek e témában. A szövegben is 
vannak megfogalmazások, amit át kellene írni, mert más értelmet olvashat az ember:
a tapolcai álláskeresési mutatók rosszabbak, ugyanabban a mondatban bent van,
hogy jobbak, mint a megye, illetve az országos átlag. Az is látható, hogy a problémák
egy részének megoldása túlmutat az önkormányzat kompetenciáján. Ilyen például a
foglalkoztatás problémája. Tőlük független körülmények azok, amik nagyobb 
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befolyással vannak erre. Nevesítve van az esélyegyenlőségi kerekasztal, mint fórum 
létrehozása. Hogyan hozzák ezt létre, kik legyenek azok, akik ebben részt vesznek?
Időnként a feladatokat koordinálni kell. Ez dinamikus anyag, hiszen kétévente felül 
kell vizsgálni. Szükség lenne az anyag mélyebb ismeretére, mert az anyagban
szereplő problémáknak nagyon szűk köre került megjelenítésre. Az anyag készítője 
sokkal több problémára hívja fel a figyelmet, mint amit az intézkedési terv tartalmaz.
Egy átnézés után az anyag elfogadásra alkalmas, köszöni az előterjesztőnek ezt a 
munkát. A végén szerepel, hogy az együttműködő partnerekkel az anyag 
egyeztetésre került, és az észrevételek beépítésre kerültek. Szívesen vette volna, ha
kaptak volna tájékoztatást arról, milyen észrevételeket tettek. Tudja, hogy többen
lekezelőnek tekintik ezt az előterjesztést, akiknek nem adatik meg az esély, azoknak a 
megvalósítás egy lehetőség, hogy változtatni tudjanak jelenlegi helyzetükön. Ez 
azonban mindenki érdeke, mert akkor fog jól működni a közösségük, ha egyre 
kevesebben tartoznak a program hatálya alá.

Császár László polgármester: Szeretné megköszönni Varga Béláné esélyegyenlőségi 
mentor munkáját, aki az ehhez szükséges tanfolyamot is elvégezte. Nem egyedül
készítette az anyagot, hiszen ilyen széles körben nem lehet ismeretekkel rendelkezni.
Az adatok bekérésre kerültek. Azért nincsen néhány helyen adat, mert nem
szolgáltattak kellő időben. Látszanak a számokból a tendenciák, a következő 
felülvizsgálat során ezek a sorok is kitöltésre kerülnek. Ez egy helyzetfelmérésre
szolgál, a mai helyzetet értékelni tudják. Bíztatja képviselő társait, ha valakinek ilyen 
jellegű véleménye van, hogy valamit fajsúlyosabban meg kellene jelentetni, a 
problémát meg kellene oldani, milyen lehetőségekkel lehet megoldani, jelezzék azt. 
Sok olyan terület van, ami az ő kompetenciájukat meghaladja. 

Horváthné Németh Edit képviselő: Valamilyen szinten ő is részt vett az anyag 
előkészítésben. Nagyon nehéz helyzetben volt az előkészítő, mert voltak olyan 
adatok, ami a saját nyilvántartásban más volt, mint a központi nyilvántartásban.
Vannak olyan adatok, amelyek nem egyeznek az övékkel. Más egy statisztikai adat,
mint a való élet. Nehéz dolga volt a kollégának, hogy ilyen anyagot kellett
előkészíteni. Ilyenkor nem az anyag pontosságára, hanem a tendenciára kell 
figyelemmel lenni. Olvasni is úgy kell, ha a következő években felülvizsgálatra kerül, 
a következőkhöz viszonyítva kell figyelemmel lenni.  

Ughy Jenőné jegyző: A kétéves felülvizsgálat előtt a képviselő-testület a jövő évi 
munkatervében napirendre tűzhet egy olyan pontot, hogy „Tájékoztató a Helyi 
Esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottak teljesüléséről”. Ez a képviselő-
testületnek is hasznos lenne. Ha feláll a kerekasztal, a működéséről is be lehet 
számolni. Ezzel is elindultak egy úton, ez sem lezárt, ugyanúgy, mint valamennyi
rendelet. A problémák és a politika is meghatároz bizonyos dolgokat, amihez
igazítani kell az önkormányzat rendeleteit és terveit. Ezt az anyagot kifejezetten jó
anyagnak tartja, és tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a két csatlakozott 
település, Raposka és Gyulakeszi képviselő-testületének is készítettek Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, amit a jövő héten tárgyalnak a testületek. Jelezték, hogy 
örülnek, hogy ilyen felmerül és foglalkozik vele valaki.
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Lévai József képviselő: Az anyagnak a 2013. szeptember 20-i állapotot kell
tartalmaznia. Két szövegszerű módosító javaslata lenne. Tapolca és Környéke 
Kistérség Többcélú Társulás már nincsen, helyette a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás megnevezést kellene alkalmazni. Polgármesteri Hivatal
elnevezés helyett pedig a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megfogalmazásnak
kellene szerepelni.

Ughy Jenőné jegyző: Valószínű, hogy egy téves nyomtatásból került Képviselő 
Úrhoz, elnézést kér, de tudja, hogy ez kifejezetten javításra került. Köszöni a
kiegészítést.

Császár László polgármester: Ezeket a dolgokat javítani fogják. Egy ekkora
anyagban több átvett dolog is van benne, amit Horváthné Németh Edit képviselő is 
mondott. A nyilvántartások között sincsen mindig szinkron. Ezekkel nincsen gond,
javítani kell. Egy ilyen anyagban sok ember munkája van bent. Az előbb elhangzott 
módosítást befogadja.

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

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

145/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját 
ötéves, 2013-2018-ig terjedő időtartamra, 
kétévenkénti felülvizsgálattal és azzal a
módosítással, mely szerint
- a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása

elnevezés helyett Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás , valamint a

- Polgármesteri Hivatal elnevezés helyett Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatal megfogalmazás
szerepeljen,

elfogadja.

Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények
számára feladatul adja, a nem önkormányzati
fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri 
viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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9) „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” című pályázat benyújtása a 
„Norvég Alap” felhívásra
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Elmondja, hogy korábban már sikeresen vettek részt
Norvég Alap pályázatban, amivel kapcsolatban a Norvég Nagykövetségen is jártak.
Próbáltak kapcsolatot kialakítani a norvég partnerekkel a program előkészítését 
illetően. Lillehammer Város Önkormányzatával, Lillehammer egyetemi város 
képviselőivel sikerült partneri kapcsolatot kialakítani, ők a mai napon érkeznek 
Tapolcára. A délután folyamán együttműködési megállapodás aláírására kerül sor a 
pályázattal kapcsolatban. Az előterjesztésben leírásra került, hogy közel egymilliárd 
eurós, 278 millió Ft-os összköltségvetésű projekt lenne, amiből nagyon sok program 
kerülne megvalósításra. A felsorolt norvég partnereken kívül Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás, Tapolca Kft., Vállalkozók Területi Ipartestülete és a Bakony
Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. is részt venne a programban. Tapolca
lenne a fő pályázó, 95%-os intenzitású pályázatról lenne szó. 2014-ben 5 millió, 2015-
ben 5 millió és 2016-ban 3,7 millió Ft-tal kellene a programhoz hozzájárulni. A
program keretein belül lehetőséget kapnak arra, hogy a személyi költségek is 
elszámolhatóak lennének. Nemcsak különböző tanulmányok és egyeztetések 
kerülnének megvalósításra, hanem lehetőség lenne fizikai 205.000 eurós építési 
beruházásra, ami a tapolcai piac felújítását foglalná magába. Ez lenne a gazdasági
része a pályázatnak, a helyben termelt élelmiszerek értékesítése, bio-gazdálkodóknak
a befogadására nyújtana lehetőséget. A pályázatban megfogalmazott célokat kellene 
megfogalmazni. A pályázat beadási határideje a közeljövőben lesz, ehhez az 
önkormányzatnak előzetes kötelezettséget kellene vállalni. Hatmillió euró áll 
rendelkezésre ebben a programban országos szinten, Tapolcának jó esélye van ebbe a
körbe bekerülni, és az elkövetkező három évben közel 1 millió eurós programot 
megvalósítani.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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 a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Kérdezi Parapatics Tamás önkormányzati
főtanácsadót, kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni. 

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Polgármester úr jól összefoglalta az
előterjesztés lényegét, nem kívánja azt kiegészíteni. A projekt jelenlegi készültségi 
fokában nem tud többet mondani. A nyertes pályázatot követően fognak még ezzel 
foglalkozni.
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

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

146/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 

 a határozat mellékletét képező, a „Norvég Alap” támogatásának 
elnyerésére előkészített projektjavaslatot megismerte; 

 támogatja, hogy a projektjavaslat felhasználásával a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által közzétett "A helyi önkormányzatok
kapacitásfejlesztése a közszolgáltatások minőségének javítása és a helyi 
gazdaság fejlesztése érdekében/Capacity-building of local governments
for enhancing quality of public services and for promoting local
economic development"  című felhívásra „Egészséges Tapolca, 
Egészséges Gazdaság” címmel pályázat kerüljön benyújtásra legfeljebb
979.700 EUR, azaz Kilencszázhetvenkilencezer-hétszáz euró összegben
(amely a pályázati felhívásban 283,4 HUF/EUR rögzített árfolyamon
277.646.980.- Ft, azaz, Kétszázhetvenhétmillió-hatszáznegyvenhatezer-
kilencszáznyolcvan forint) Tapolca Város Önkormányzata vezető 
partnerségével 2014. március 1. és 2016. január 31-ig tartó megvalósítási
időszakra; 

 a szükséges 5%-os mértékű saját erő megfizetésére előzetes 
kötelezettséget vállal a 2014-2015-2016-os évek önkormányzati
fejlesztési költségvetései terhére:

 2014. évben legfeljebb 18.000 EUR, azaz Tizennyolc ezer euró
(5.101.200.-Ft, azaz Ötmillió-egyszázegyezer-kettőszáz forint); 

 2015. évben legfeljebb 18.000 EUR, azaz Tizennyolc-ezer euró
(5.101.200.-Ft, azaz Ötmillió-egyszázegyezer-kettőszáz forint); 

 2016. évben legfeljebb 12.985 EUR, azaz Tizenkettőezer-
kilencszáznyolcvanöt euró (3.679.949.-Ft, azaz Hárommillió-
hatszázhetvenkilencezer-kilencszáznegyvenkilenc forint) összegre.

Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására,
felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. szeptember 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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10) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz 
történő csatlakozás a 2014. évre 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előző évekhez 
hasonlóan 3 millió Ft keretösszeggel, hasonló feltételekkel csatlakoznának 2014.
évben is a pályázati rendszerhez. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az I.
határozati javaslatot és a II. határozati javaslatot az a) pont szerint egyhangú
szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

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

147/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. évre csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a 
pályázati kiírás közzétételére.

Határidő: 2013. október 11.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúlag - alábbi határozatot hozza:
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148/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2014. évi költségvetése terhére

a) 3.000.000-Ft

keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a
pályázatok fedezetére.

Határidő: 2014. évi költségvetés elkészítésének
határideje
Felelős: polgármester

11) Haditechnikai eszközök tulajdonjogának átvétele
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Elmondja, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Hadfelszerelési és Vagyonfelügyeleti Főosztályvezetője tájékoztatta, hogy június 24-
én jutott el hozzá a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által Tapolcán kihelyezett
haditechnikai eszközök kezelői jogának térítésmentes átvételére vonatkozó 
kezdeményezés. Ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljenek ezek az
eszközök, mindenképpen kell a képviselő-testület döntése. A kezelői jog azt 
jelentette, hogy minden karbantartás, rendbetétel az önkormányzat feladata volt. A
bizottsági ülésen felmerült, hogy más helyen lehetne kiállítani ezeket az eszközöket,
vannak haditechnikai parkok, ahol működtetni lehetne ezeket. Tapolcán a 
honvédségnek nagy hagyományai voltak. Tartoznak a szolgálatot teljesítőknek, hogy 
ezt az eszközállományt bemutassák. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal  
- egyhangúlag - alábbi határozatot hozza:
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149/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kezdeményezi a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
által a Tapolca, 1896 hrsz-ú ingatlanon elhelyezett
alábbi haditechnikai eszközök tulajdonjogának
térítésmentes átvételét:

Megnevezés Gyarapodási /
Leltári szám

1 T-34 közepes harckocsi 2007.141.1.

2 T-55 közepes harckocsi 2007.136.1.

3 D-944 PSZH 2007.142.1.

4 1943M 57 mm-es páncéltörő 
ágyú

2007.138.1.

5 1942M 76 mm-es páncéltörő 
ágyú

2007.139.1.

6 D-44 85 mm-es hadosztályágyú 2007.140.1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a tulajdonjog átvételére vonatkozó
megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12) A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezésének támogatása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Komlóska Község
Önkormányzata felkérő levelet juttatott el Tapolcára. A megkeresésben a Világ 

Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezésében az Engesztelő Kápolna 
megépítéséhez kérnek támogatást. A kezdeményezés az 1940-es években indult,
anyagi vagy természetbeni hozzájárulást kérnek, az összegyűjtött anyagokból a 
Normafánál építenék meg a kápolnát. Azt javasolja, hogy egy 30 cm x 40 cm x 50 cm
nagyságú, Tapolca feliratot tartalmazó faragott terméskővel támogassák ezt a 
programot. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: A Normafánál kerülne megépítésre ez a kápolna. Pokorni
Zoltán polgármester arra készül, hogy megkérdezze a terület lakosságának
véleményét erről a támogatásról. Visszakanyarodna a strandhoz, lehet ezt a példát 
követni, kell számítani azoknak az embereknek a véleményére, akiknek létrehozzák
ezt az objektumot.

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

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

150/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által 
kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a
Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és
az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. 
(VII. 16.) Korm. határozatban nevesített „Engesztelő 
Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja az
Engesztelő Kápolna építésének támogatását 
jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskő 
felajánlásával.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a terméskövet
elkészíttesse és azt Komlóska Község
Önkormányzata részére eljuttassa.

A terméskő elkészítésének költsége Tapolca város 
2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II.
25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet 1.1.
Általános tartalék terhére biztosítható.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Vegyes ügyek

1) Adósságállományunk még fennálló részének állam általi átvállalásával
kapcsolatos határozat visszavonása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy korábbi képviselő-
testületi ülésen döntöttek már ebben a témában. Időközben jutottak ahhoz az 
információhoz, hogy a Kormányzat is foglalkozik ezzel a témával. A
belügyminisztertől érkezett egy levél, amelyben az állt, hogy ez az elképzelés 
rövidesen a Parlament elé kerül. Aki ezzel kapcsolatban döntést hozott, vagy vonja
vissza, vagy ha döntés előkészítés alatt áll, ne folytasson ilyen irányú tárgyalásokat, 
hiszen a törvényben fogják rögzíteni ezt. Ennek a döntésnek három szereplője van, a 
kettő megvolt, a harmadik, az állam általi átvállalás hiányzott belőle. Az állam ki 
fogja zárni a törvényjavaslat szerint az ilyen jellegű lehetőséget, hogy ezt a terhet az 
adott bank tovább terhelje az önkormányzat számára. Ennek a konszolidációnak egy
második lépcsője fog elindulni, amely valamennyi önkormányzatot – ahol 
adósságállomány van – érinteni fogja. A korábbi határozatot, amit a Raiffeisen
Bankkal kapcsolatban hoztak, vissza kell vonni. A megállapodást nem írta alá, mert
amikor megszületett a döntés, két nappal utána ez az információ már a
rendelkezésükre állt, ezért ezeket a dolgokat azonnal felfüggesztették.
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Ez tipikusan olyan előterjesztés, amivel lehet politizálni. Két 
dolog jut eszébe, nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb kéz. Ami annak idején alapot
adott arra, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, az az, hogy a gazdasági miniszter,
Varga Mihály beterjesztett egy költségvetés módosítást, a Kormányzat másik tagja
felhívta a figyelmet, hogy mégis óvakodjanak ettől. Az önkormányzat szempontjából 
természetesen az a lényeg, hogy mentesüljenek a terhek alól. Ha a Kormány az előző 
körben lévő gyakorlatot fogja folytatni, számukra sokkal kedvezőbb, mint a most 
visszavonásra váró határozat alapján, mint konstrukciót tudtak volna érvényesíteni.
Képviselőként örülni kell annak, hogy az önkormányzat mentesül ilyen terhek alól és 
szabadabban fog tudni gazdálkodni. Ezzel együtt természetesen a gazdálkodási
szabályok szigorodtak és az is látszik a város költségvetésből, hogy bizonyos 
forrásokat el is vontak, egyik zsebből áttették a pénzt a másikba, nemcsak a 
kötelezettséget. Bízik benne, hogy ez a második kör megvalósul, sajtóhírek szerint ez
ugyanúgy teljes körű lesz, mint az első. Úgy látszik, hogy a Kormány szintjén némi 
zavar mutatkozna abban, mit és hogyan gondolnak. Reméli, hogy most végleges
döntést fognak hozni.

Császár László polgármester: Nem mondaná, hogy a Kormánynál zavar lenne. A
költségvetési törvényben ezt a lehetőséget a bankok számára kínálták. A bankok 
azonban visszaéltek azzal a lehetőséggel, amit kínáltak nekik. A törvényben úgy 
került megfogalmazásra, ha valakinek olyan fennálló követelésállománya van az
önkormányzatokkal szemben, ami ennél a 7 %-nál nagy veszteséget okoz, ettől meg 
tud szabadulni, ha befizeti ezt a 7%-os hozzájárulást. Akkoriban is említette, hogy az
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OTP Bank Zrt-vel és a Raiffeisen Bank Zrt-vel van kapcsolatuk, az OTP Zrt. nem
kívánt élni ezzel a lehetőséggel. A Raiffeisen Bank gondolta úgy, hogy nekik 
veszteséges a meglévő csomag, nem szeretnének további veszteséget felvállalni. Ha 
az önkormányzat megtéríti ezt, akkor ebben lehetőséget kínálnak és megszabadulnak 
ettől a tehertől. Azért élt ezzel a lehetőséggel, mert ha valaki 7%-ért - ami az egy éves 
törlesztő részletet jelenti – meg tudnak szabadulni a további 450 millió Ft-tól, nem 
lenne rossz üzlet. Ennek van egy másik fele, akinek át kell vállalni ezt, ez a Magyar
Állam. Ez azonban nem arról szólt, amit szeretett volna az Állam. Ezért lesz ez a
passzus visszavonva a költségvetési rendeletből. Nem gondolná, hogy zavar van. 
Lehet, hogy van olyan bank, amely ettől függetlenül élt ezzel a lehetőséggel. A 
bankok is tudomásul vették, hiszen erről nekik is van információjuk. Azért sürgették, 
mert szeptember 15. volt határidő, ezért került a képviselő-testület elé. Ezt a kiskaput 
próbálja a Kormányzat bezárni, hogy a bankok ne az önkormányzattól próbálják
megszerezni, amit a Kormányzat a bankoktól szeretett volna beszedni.

Koppányi Ferenc képviselő: Ha összeállítanák a listát, hogy ebből a kötvényből a 
Raiffeisen Banknak mekkora lett a nyeresége, nem beszélhetnének veszteségről. Bízik 
benne, hogy mind a helyi, mind a parlamenti ellenzéki párt olyan előterjesztést visz a  
Parlament elé, ami az önkormányzatot is támogatja.

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

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

151/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli
nyilvános ülésén elfogadott 128/2013. (VIII.30.)
képviselő-testületi határozatát visszavonja. Nem 
járul hozzá, hogy az önkormányzat fennmaradt
adósságállománya állami átvállalását a Raiffeisen
Bank Zrt. kezdeményezze.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2) Állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet megkereste az önkormányzatot, hogy a Tapolca 0100 hrsz-
ú kivett út művelési ágba tartozó ingatlan tulajdonjogát szeretné átruházni. Ez a 
terület Sebront a reptérrel összekötő út, ami Németh Imre birtoka mellett halad el. 



31

Bejelentették igényüket, hogy ez az út az önkormányzat tulajdonába kerüljön. Ez sok
szempontból is fontos és ehhez képviselő-testületi döntés szükséges.  
Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, 
észrevétele, javaslata?

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

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

152/2013. (IX.20.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 0100 hrsz-ú kivett út művelési ágba tartozó 
ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba
adását támogatja és a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettel szerződés kíván kötni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK 

Lévai József képviselő: A kerékpárút befejezése nagyon elhúzódik. Amíg a híd sorsa
nem kerül rendezésre, ideiglenesen sebességkorlátozó táblát lehetne kihelyezni. A
lakók a hidat nem tudják használni, ezért a műúton közlekednek, ami nagy 
veszélyforrást jelent.

Császár László polgármester: Az út a KHT tulajdonában van. Felhívják a kivitelező 
figyelmét, hogy fejezzék be a munkát, és a KHT-vel is felveszik a kapcsolatot, rövid
időn belül meg kell oldani ezt a problémát. 

Hársfalvi József irodavezető: Ez a probléma meg fog oldódni.

Sági István alpolgármester: Bejelentést szeretne tenni és köszönetét szeretné
kifejezni Jegyző Asszony és a hivatal dolgozói részére. Az elmúlt napokban lakossági 
megkeresés érkezett a Móricz Zsigmond utca alsó részének, a Kossuth Lajos utca és
Eötvös utcai kereszteződés közötti szakasz egyirányúsításával kapcsolatban. Ez a 
tegnapi nap délelőttjén megtörtént. Kéri az arra közlekedőket, hogy vegyék 
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figyelembe a táblák jelzéseit, mert ha ezt valaki elvéti, 50.000 Ft-os bírságra is
számíthat. Nincsen a rendőrségnek mérlegelési lehetősége. Sokan mennek még 
megszokásból. A kérés megfogalmazása és a hivatalba történő beérkezése után 
napokon belül megtörtént, köszöni Jegyző Asszony és Irodavezető Úr 
közreműködését. 

Császár László polgármester: Az ott lakók talán két ember kivételével írásban kérték
ezt.

Koppányi Ferenc képviselő: Az ott lakó 30 ember kéri, az arra közlekedő 1500-3000 
ember nem tudja kérni. A 30 embernek ott parkol a kocsija, így megszűnik a 
kétirányú forgalom, és a 30 ember miatt kényszerítik a többi embert, hogy másfelé
közlekedjen. Nem biztos benne, hogy az ott lakó 30 embernek akadályoznia kellene
az ott elmenő ezer embert. 

Császár László polgármester: Véleménye szerint nem akadályozzák. Eddig több
probléma volt abból, hogy az említett útszakasz keskeny.

Ughy Jenőné jegyző: Felhívja az érintett lakosok figyelmét. A képviselő-testület 
egyik ülésén döntött az utcanevek megváltozásáról. Az új utcanév táblák nagyrészt
kihelyezésre kerültek, a régi utcanév táblák egy részét le kellett szedni. Egy része már
annak is visszahelyezésre került. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a régi utcanév
táblákat pirossal át kell húzni és egy évig fent kell tartani az adott ingatlanokon és
kerítéseken. Nincsen gond, ahol a kerítésekre visszaszerelhetők az utcanév táblák. 
Arra kéri az adott ingatlanban lakó lakosokat, hogy engedélyezzék és járuljanak
hozzá, hogy a régi utcanév táblák is visszakerüljenek, mert gondot fog okozni a
postázásnál és a választásoknál is. Olyan tájékoztatást kapott, hogy az érintett
lakosság körében sokan nem cserélték ki a lakcímigazolványokat. Megfelelő módon, 
akár bejelentkezéssel, sorbanállás nélkül is teljesíthető a Járási Hivatal 
Okmányirodájában. Kéri, hogy ezt minél előbb tegyék meg.  

Bognár Ferenc képviselő: Néhány rendezvényre hívja fel a város lakosságának
figyelmét. Az Európai Mobilitási Hét keretén belül autómentes napot terveznek. Ez a
rendezvénysorozat 16-án már elkezdődött. A mai napon 17.30 órakor az új Barackos 
futókör felavatására kerül sor, 22-én a Kisfaludy utca kerül lezárásra, teljes bringás
napot tartanak. Ha valaki egy hétre a Moziban leadta a forgalmi engedélyét, 22-én
kaphatja vissza és ajándéksorsoláson vehet részt. Kér mindenkit, aki teheti, ezeken a
rendezvényeken vegyen részt. A város rehabilitációs program befejeződött, a Tamási 
Áron Művelődési Központ is felújításra került, a mai napon 18.30 órakor kerül sor a 
hivatalos megnyitásra. Az első rendezvényen a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 
koncertjére kerül sor. Az egy hetes rendezvény minden napján sor kerül programra,
szombaton a Tapocai Musical Színpad mutatja be műsorát, 22-én családi délutánra 
kerül sor, 18.00 órakor a Kalinka Együttes műsorára. Hétfőn, 23-án a városi 
Képzőművész Kör alkotásait lehet megtekinteni, 24-én nyitott klubdélután, a 
Tapolcai Amatőr Színjátszók színpadi tevékenységét mutat be új darabot, amit 
Némethné Horváth Erzsébet rendezett. Szeptember 26-án 19.00 órakor a Liliom című 



33

darab kerül bemutatásra. Szeptember 28-án a Tapolcai Kamarakórus lép fel,
vendégkórusa a padragkúti Bányászkórus. Mindenkit szeretettel várnak a
programokra. Az Itthon vagyunk című rendezvénysorozat szeptember 28-29-én 
kerül országosan megrendezésre. Tapolca is pályázott erre a rendezvényre,
szeptember 28-án 17.00 órakor kerül sor a megnyitásra, amit a Tapolcai Kamarakórus
előadása követ. Vasárnap, 29-én 10.30 órakor a Szent Mihály napi misével kezdődik, 
teljes családi délutánra kerül sor, a Batsányi Táncegyüttes műsorával együtt. Az 
országos akció keretében 21.30 órakor a Szent Mihály napi tűzgyújtásra a Déli 
Városkapu Parkolójában kerül sor.

Sólyom Károly alpolgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a
Városgazdálkodási Kft által beadott energiahatékonysággal kapcsolatos KEOP
pályázat sikeres volt. A héten kaptak értesítést, hogy a 150 millió Ft-os
összköltségvetésű beruházást támogatásra alkalmasnak minősítették. Ennek 
megfelelően 50%-os intenzitású a pályázat, 50%-ot pedig a Kuratórium biztosít. 
Megvalósulhat az a program, ami a hőközpontok korszerűsítésére vonatkozik. Jövő 
héten kezdődnek meg a szerződés előkészítésre irányuló tárgyalások. 

Lévai József képviselő: A lakosság még nem kapott csekket a szemétszállítási díj
vonatkozásában. Nem szeretné, ha egyszerre kellene kifizetni a fél évet.
A tegnapi napon a Megyei Közgyűlés által létrehozott Megyei Értéktár Bizottság 
megkezdte munkáját dr. Horváth Zsolt vezetésével. Tapolcán e bizottság felállítása
milyen stádiumban van?

Ughy Jenőné jegyző: Szakmai tanácsot várnak az önkormányzatoknál létrehozandó
Értéktár Bizottság felállításával, annak Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megalkotásával kapcsolatban. A kollégákkal körülbelüli költségvetést próbálnak meg
összeállítani, hiszen biztosítani kell a feltételeket. Van elképzelésük a személyeket
illetően is, kifejezetten szakemberekre gondoltak. Szándékában áll a képviselő-
testületet tájékoztatni, javaslatokat a képviselők részéről is szívesen fogadnak. Félig 
kidolgozott SZMSZ a rendelkezésükre áll, de szeretnének egyeztetni és segítséget
kérni ez ügyben a Kormányhivataltól is.

Császár László polgármester: A Naplóban olvasta, hogy Veszprémben megalakult
ez a bizottság. Képviselő úr mondta, hogy ő is tagja a megyei bizottságnak. 
Elsősorban a megyében működő bizottsághoz kellene igazítani a helyi bizottságot, 
annak működéséhez hasonlóan. 

Lévai József képviselő: A tegnapi napon az egyik napirendje az ülésnek az volt,
hogy milyen módszertani segítséget nyújtsanak az önkormányzatoknak, hogy helyi
szinten ezt létre tudják hozni. A Megyei Közgyűlésnél a felállás az, hogy a Közgyűlés 
egy bizottságaként működik, tehát képviselők a tagjai, meghatározó szakértő kör 
került meghívásra, ezek különböző közgyűjtemények vezetői, szakmai kamarák, 
vállalkozói kamara. Nemzeti Közművelődési Intézetnek van egy kihelyezett intézete, 
akik azt a feladatot kapták, hogy módszertani szempontból segítsék ezt a
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tevékenységet. A Megyei Közgyűléshez és Horváth képviselő úrhoz bátran lehet 
fordulni, természetesen jómaga is segít abban, hogy ez működni tudjon. 

Sólyom Károly alpolgármester: A szemétszállítással kapcsolatban a következőkről 
tájékoztat. A rezsicsökkentésre megalkotott törvény úgy rendelkezik, hogy a 2012.
április 12. előtt alkalmazott árakból kell engedni a 10%-ot. Ez az Észak-balatoni 
Hulladékkezelési Társulásnál, illetve a szolgáltatóinál nehéz és megoldhatatlan
feladatot állított. Legtöbb önkormányzatnál a magasabb árakat fogadták el, amiket
még nem vezettek be, mert a királyszentistváni lerakó nem került üzembe-
helyezésre, csak júliusban. Ott többletköltség jelentkezett, mert más a rendszer
áprilisban, mint júniusban. Többlet költségek jelentkeztek, amit a törvényalkotó nem
vett figyelembe. Többször jelezték, hogy tárgyalást folytattak a megye hasonló
társaságaival, polgármestereivel, az államtitkárral, az öt polgármester a
Miniszterelnök Úrhoz is fordult ebben az ügyben. Az ár helytelen alkalmazása
minden számla után 10.000 Ft-os bírságot jelentett. Ez több milliárd forintos büntetést
jelentett volna az Észak-balatoni Hulladékkezelő Társulás tagjainak, ezért vártak a 
végleges döntésre. Az önkormányzatok azt szerették volna elérni, hogy legyen
törvénymódosítás, hogy ez a határnap nem április 12-re, hanem június 15-re
módosuljon. Ehhez a törvényalkotó hosszas egyeztetés után végül nem járult hozzá,
így a csökkentett összegű számlákat kapja a lakosság, mert a régi árnak a 10%-ával 
fog kedvezményt kapni. Arra viszont ígéretet kaptak a Konzorciumban résztvevő 
vállalkozások, hogy kompenzációként ezt a különbséget az állami költségvetésből 
meg fogják kapni. Ez az összeg a 158 települést érintően egy évre 800 millió Ft-ot 
jelent. Fél évet érint az idei évben, erre a 400 millió Ft-ra van ígéret. Amikor
végérvényessé vált, hogy nem lesz törvénymódosítás, ez után lehetett a Társulásnak
meghozni azt a döntést, hogy melyek azok az árak, amiket alkalmazhat a szolgáltató.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 11.05 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


