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

Ügyiratszám: 1/38-33/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június
27-én (péntek) 8.00 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
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Sági István

 Sólyom Károly képviselők 

Igazoltan távol maradt:
Marton József
Rig Lajos
Vajda Attila  képviselők 

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás önkormányzati főtanácsadó, Papp Zoltán Tamás 
főépítész, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, 
Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Bakos Gáborné 
Városüzemeltetési Csoportvezető, Pápainé dr. Németh Mária 
Anita Általános Igazgatási Csoportvezető, Döméné Domonkos 
Bernadett jegyzőkönyvvezető, 

Horváth Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Fodorné Csöglei 
Erika Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai
Tagintézményének vezetője, Ficsor Elza NHSZ Tapolca Kft 
ügyvezető igazgatója, Sánta Ferenc és Buchwardt Péter 
Energocell GES Kft képviselői, Tapolcai Városi Televízió 
munkatársai.
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Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai 
ülésén. A közelmúltban történt örömteli eseményt jelent be a nyilvánosság előtt. 
2014. június 7-én aranyérmet nyert, ezzel a legnagyobb egyéni sikerét érte el Rédli
András a férfi párbajtőrözők versenyében a strasbourgi vívó Európa-bajnokságon. A 
képviselő-testület és a nyilvánosság előtt is szeretne gratulálni Rédli Andrásnak, a 
továbbiakban is sok sikert kíván.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 fő jelenlétével határozatképes, az ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a 
módosítással tárgyalják, hogy „A Boldog Özséb Alapítvány támogatása” és „A közös
ellátási felelősséggel érintett viziközmű-rendszer feletti képviseletről szóló szerződés 
elfogadása”  című előterjesztéseket a vegyes ügyek keretébe vegyék fel. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

89/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete mai 
ülésén a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal 
a módosítással tárgyalja, hogy „A Boldog Özséb
Alapítvány támogatása” és „A közös ellátási felelősséggel 
érintett viziközmű-rendszer feletti képviseletről szóló 
szerződés elfogadása” című előterjesztéseket a vegyes 
ügyek keretébe felveszi.

N A P I R E N D

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

2) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és
pénzmaradványának elfogadásáról szóló
rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezet
előzetes elfogadása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) Az NHSZ Tapolca Kft. szétválásához szükséges
döntések meghozatala
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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5) Döntés előkészítés az Energocell Tapolca Kft. 
megalapítására a tervezett üveghulladék –
feldolgozó üzem létrehozásához
Előterjesztő: Császár László polgármester  

6) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) A Hegymagasi körforgalom és a Barackos
lakórész közötti országos közutak elnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve
részesedésű gazdasági társaságok 2013. évi 
gazdálkodásáról, valamint a 2014. évre
vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester  

9) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati
tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos
kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

10) Az Első Magyar Látványtár Alapítvány 
támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

12) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Tapolcai Tagintézményének vezetői állására 
beérkezett pályázat véleményezése

Előterjesztő: Császár László polgármester  

13) Tapolcai Holokauszt Emlékhely kiegészítése
kerámia domborművel 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK

1) A Boldog Özséb Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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2) A közös ellátási felelősséggel érintett viziközmű-
rendszer feletti képviseletről szóló szerződés 
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester 

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

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?

Lévai József képviselő: Polgármester Úrnak május 26-án volt tárgyalása a Varga Kft
ügyvezető igazgatójával. Erről kérne tájékoztatást.  

Császár László polgármester: Sikeres tárgyaláson vannak túl, azóta a Varga Kft
beköltözött a laktanyába, a volt színházterem épületét bérlik raktározás céljára. Év
végéig kötötték meg a bérleti szerződést, nagyobb tétel bort vásároltak, azt 
raktározzák. Nagyon tetszik a társaságnak, lehet, hogy hosszabb távon is érdekli őket 
ez a terület, vagy egy másik a laktanyai ingatlanon.
Június 19-én kaptak tájékoztatást a Miniszterelnökség önerő támogatási döntéséről. 
A KEOP.5.5.0 közvilágítás pályázatára önerő támogatási kérelmet nyújtottak be és 
52.741.176 Ft-ot nyertek. Ezzel 100 %-os finanszírozású lett a közvilágítási pályázat.
A beruházás a mai napon megtérült. Köszöni a munkatársak munkában való
részvételét.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

90/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.
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2) A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradványának
elfogadásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az államháztartás számvitelének módosulása miatt a
2013. évi pénzmaradványt újból meg kell állapítani és B 813 Maradvány
igénybevétele rovaton új nyilvántartásba kell venni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Bognár Ferenc 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 1 tartózkodással – minőségi többség hiánya 
miatt - nem javasolja elfogadásra 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 8igen szavazattal és 
1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

8/2014. (VI.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2013. évi költségvetés végrehajtásáról és
pénzmaradványának elfogadásáról szóló
6/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és 8/2014. (VI.30.)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

3) A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet-
tervezet előzetes elfogadása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Köszönti körükben Ficsor Elzát, az NHSZ Tapolca Kft
ügyvezető igazgatóját. Igazgató Asszonnyal együttműködve állították össze a 
rendelet tervezetét. A hulladéktörvény jelentősen változott, tavaly is több döntés-
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előkészítés történt. A jogszabályváltozások miatt előzetes véleményezésre kell 
előkészíteni, amit a törvény rendelkezései alapján a környező önkormányzatoknak és 
a környezetvédelmi igazgatási szerveknek meg kell küldeni véleményezésre. A
rendeletet a véleményezések után véglegesen kell elfogadni. Ebben megpróbálták
összefoglalni a korábban említett dolgokat, kedvezményeket stb. Felkéri Sólyom
Károly alpolgármestert az előterjesztés ismertetésére. 

Sólyom Károly alpolgármester: Az új hulladéktörvény rendelkezéseinek
megfelelően az eddigi hagyományokat tekintve megpróbálták a rendelet-tervezetet 
úgy összeállítani, hogy a hulladéktörvény előírásainak, a város lakosságának 
megfeleljen, figyelembe véve a szolgáltató céget is. Több körös tárgyalásokat
folytattak az ügyvezetéssel, ez az előterjesztés körvonalazódik véglegesnek, amit 
képviselő-társai megkaptak. Korábban mindig téma volt, hogy az új hulladék 
rendeletben szabályozzák a 60 literes edény bevezetését. A konzorcium pályázata ezt
lehetővé tette. A 60 literes edény nem szabványos méretű, ezért ennek ürítése 
korábban gondot okozott, tudomása szerint ez rendeződött, a magyar szabványnak 
megfelelően lehet üríteni. Fontosnak tartja az önkormányzat felelősségét, hogy 
milyen kör veheti igénybe ezt. Abban állapodtak meg, hogy egy-két személyes
családok igényelhetik, akiknek az elmúlt időszak számai alapján reálisan a 60 literes 
gyűjtőedény elegendő. A társasházaknál nehéz ellenőrizni a kirakott mennyiséget. 
Olyan szituáció jöhet lére, hogy a kiszámolt gyűjtőedény kevesebb lesz, de a szemét 
ugyanannyi. Az önkormányzat és lakosság felelőssége nagyon nagy. Azok a 
hulladékok, amik az edény mellé kerülnek, nem nyújtanak kellemes látványt.
Tapolcán 60, 80, 120, 240 és 1.100 literes edények kerülnek bevezetésre. Egyedül élő 
személytől a nagycsaládosokig mindenki megtalálja azt a méretet, ami neki jó. A 
kedvezmények megmaradtak, az egyedül élők kedvezménye, az igazolási módok. 
Igazgató Asszony azt vallja, hogy az ellenőrzés is menjen tovább. Az nem megoldás, 
ha valakinek megállapították a kedvezményt, az élete végéig így lesz. Ellenőrzik az 
igénybejelentéseket, amivel az állampolgárok éltek. Ha úgy tapasztalja a szolgáltató,
hogy nem megfelelően történik az igénylés, orvosolni fogják.  A többi része a 
rendszernek, a régi hulladék rendeletben sok minden visszaköszön. Ezt a két dolgot
szerette volna kiemelni. Látják, hogy nem végleges a rendelet, hiszen jelenleg is
engedélykérelem alatt van az NHSZ Tapolca Kft tevékenységi köre, amit a rendelet
nem tartalmaz. Ilyen a hulladék udvar, házhoz menő szelektív gyűjtés lesz, ez a 
változás lesz. Amennyiben valakinek kérdése lenne, szívesen válaszol.

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

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

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  
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Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással – minőségi többség hiánya 
miatt - nem javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.  

Császár László polgármester: A tegnapi nap folyamán mindenki megkapta a
módosításokat tartalmazó rendelet-tervezetet, melynek tartalmában lényegi eltérés
nincsen az előzőhöz képest. A bizottsági üléseken elhangzott, valamint Lévai József 
képviselő úr által tett javaslatok alapján pontosítások kerültek be az újabb rendelet-
tervezetbe. Néhány szóismétlés vagy elszámolás került korrigálásra. Reméli, hogy ez
a végleges változat. Ez elsősorban tervezet, ezt véleményezi a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség. Tartalmában azokat az elemeket foglalja össze, 
amiket Sólyom Károly alpolgármester úr mondott, a hulladékbegyűjtést, kezelést 
lehet végezni a városban. Köszöni Lévai József képviselő módosító javaslatait. Ezeket 
a módosításokat befogadja, és ez alapján tárgyalják az előterjesztést. A szót átadja 
Ficsor Elza igazgatónak.

Ficsor Elza ügyvezető igazgató: A helyi rendelet módosításával kapcsolatosan a
jelenleg hatályos jogszabályokat és a tapolcai igényeket figyelembe véve alakították a
rendeletet. Hétfő óta az a változás történt, hogy magkapták a hulladékudvar 
engedélyét. Terveik szerint pár hónapon belül a hulladék udvar működése el fog 
indulni. Tapolcát és a környékbeli településeket fogja segíteni, a veszélyes és nem
veszélyes hulladék átvételét tudják vele biztosítani. Nagy könnyebbséget jelent az
időszakosan keletkező hulladékok elhelyezésével kapcsolatban. A rendelet 
előkészítéséhez képest ennyi változás történt.  

Lévai József képviselő: Köszöni, hogy Polgármester Úr befogadta a javaslatait.
Megnézte Tapolca város honlapját, ez a rendelet nem került kifüggesztésre
társadalmi egyeztetésre, pedig ez a rendelet tényleg a lakosságot érinti. Ebben a
témában milyen tárgyalásokat folytattak le? A kertes házak esetében a társasházak
újabb helyzetet teremtenek. Az igénybe vehető kuka méretekkel kapcsolatban talán 
nyugvópontra jutottak. Szemléletmódban nem ugrottak nagyot, az életmód változás
miatt jön létre a sok hulladék, a csomagolási hulladékok. Nem keletkezik több
hulladék, csak ami az életmódból adódik. Örül annak, hogy az Ügyvezető Asszony 
jelen van az ülésen. A hulladékudvarral kapcsolatban akart kérdezni, de az is
nyugvópontra jutott, lesz lehetőség nem rendszeresen keletkező hulladékok 
elhelyezésére. A szolgáltató köteles ügyfélszolgálati irodát fenntartani, ami a Halápi
u. 33. szám alatt található. Ez a helyszín nem a legkönnyebben elérhető a tapolcai 
lakosok számára. Véleménye szerint a városközpontban, a lakosság számára
könnyebben elérhető helyen kellene lennie az ügyfélszolgálati irodának, hiszen napi 
szinten adódnak problémák. Kéri, hogy a lakosság számára könnyebben elérhető 
helyen legyen az iroda. Elmentek abba az irányba, hogy a szerződés létrejöttének 
formája erősödik, ezt pozitív dolognak tartja. A rendelet szankciót is tartalmaz 
azokkal szemben, akik nem tartják be a rendelet ide vonatkozó előírásait.Fontos, 
hogy azonosítható legyen, ki a szolgáltatás igénybevevője.   
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Ficsor Elza ügyvezető igazgató: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a hulladék
törvény előírja, miszerint ügyfélszolgálatot a társaságnak a székhelyén kell 
üzemeltetni. Ez úgy van kialakítva, ahogy azt a hulladék és a fogyasztóvédelmi
törvény előírja. Hathatós lépéseket a következőkben szeretnének tenni. Az 
ügyfélkiszolgáló honlap üzemeltetésével lehetővé teszik, hogy a szobába és irodába 
viszik az ügyfélszolgálatot. A cég működése és átalakítása miatt jelen pillanatban 
nem lát arra lehetőséget, hogy az ügyfélszolgálati irodát fizikailag elvigyék a 
helyéről. Arra viszont igen, hogy az NHSZ Kft összes leánycégénél egységes 
ügyfélkiszolgáló honlap jöjjön létre, ahol a jogszabályi előírásoknak megfelelően az 
ügyfeleket ki kell szolgálni úgy információval, elérhetőséggel, mint minden 
ügyintézési móddal. Ezt tudja záros határidőn belül ígérni. A honlap megvalósításán 
az anyacéggel és a többi leányvállalattal már dolgoznak.

Császár László polgármester: Ez az anyag tervezet, azok a feladatok, amik
bekerülnek a szolgáltatás körébe, azokat szabályozni kell. Összességében ez jól
összeállított rendelet tervezet, reméli, hogy a végrehajtása is ilyen sikeres lesz. A
véleményeket ugyanúgy várják, mint eddig. Általában akkor jönnek meg a lakossági
vélemények, amikor a rendelet a végrehajtási szakaszban van. Bízik benne, hogy
közösen megoldják ezt a feladatot a szolgáltatóval együtt.

Ughy Jenőné jegyző: Ezt a rendelet-tervezetet, ami egyszer elfogadásra a képviselő-
testület elé fog kerülni, megküldték a Környezetvédelmi Felügyelőségnek 
véleményezésre, és a Kormányhivatalnak törvényességi szempontból. Ha erről a két 
helyről visszaküldésre kerül a javaslat, akkor még mindig felkerül társadalmi 
egyeztetésre. Nagy lakosságszámot érintő rendeletről van szó. A vélemények 
összegyűjtése után fog újra a képviselő-testület elé kerülni. Úgy gondolja, hogy a 
képviselők is érzékelték a rendelet végén a hatályon kívül helyezésnél, hogy a 
korábbi képviselő-testületi rendelet hatályon kívül helyezésre kerül. Ebből adódóan 
maradna joghézag, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozóan.  Ezt a rendeletet a képviselő-testületnek október 15-ig mindenképpen 
meg kell alkotni. Ugyanígy felkerül ez a rendelet is a Környezetvédelmi
Felügyelőséghez véleményezésre. Ebben ott tartanak, hogy a szolgáltatást végző 
vállalkozó be szerzi az engedélyeit, továbbá a szennyvíztelep befogadó nyilatkozata
folyamatban van. A Kormányhivatal törvényességi felhívással élt azon
önkormányzatok felé, amik még nem rendelkeznek ezzel a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi rendelettel. Nem 
felejtették el a rendeletalkotási kötelezettséget, csak időben egymás után következnek 
ezek a dolgok. A Kormányhivataltól van olyan információja, hogy az év második
felében a választások után felülvizsgálják az önkormányzatoknál a
hulladékszállítással és szennyvízzel kapcsolatos helyi rendeleteket. A kis
önkormányzatoknál Raposka és Gyulakeszi esetében ezek a rendeletek megalkotásra
fognak kerülni.

Koppányi Ferenc képviselő: Olyan rendelet van előttük, amit tíz éve is szívesen 
látott volna. Végre közszolgáltatási szerződést kell kötni a szolgáltatónak az 
állampolgárokkal.  Felsorolásra került, mit kell tartalmaznia a szerződésnek. 
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Véleménye szerint az 1. § (5) bekezdés a) pontját kiegészíthetnék az ingatlan helyrajzi
számával, mert vannak külterületi ingatlanok, ahova pontosan nem lehet címezni a
leveleket. A kettős nyilvántartás, a lakcím és a helyrajzi szám szerinti 95 %-ban 
azonos, de 5 %-ban különbözik egymástól. Számára zavart okoz a 4. § (5) bekezdése,
mely szerint „A (4) bekezdés szerinti nyilatkozathoz csatolni kell az egy lakóhelyen
élők számáról szóló igazolásokat a jogosultság igénybevételéhez”. Milyen igazolásról 
van szó?

Császár László polgármester: A lakcím igazolásáról.

Koppányi Ferenc képviselő: A lakcímet honnan szerzi be, mint közös képviselő? Az 
Okmányirodából?

Császár László polgármester: Az előző rendeletben is így szerepelt. Legjobban az ott 
élők tudják, az életszerűséget igazolja. Azért van jelentősége, mert ezeknél a 
társasházaknál nem mindenkinek van önálló edénye.

Koppányi Ferenc képviselő: Ezek szerint például a Wesselényi u. 1. számú társasház
közös képviselőjének be kell menni az Okmányirodába és elkérni a 14 lakásra 
vonatkozóan az összes lakcímet? Ez nem lesz valós, mert vannak benne albérlők, 
akik nincsenek bejelentve.

Ughy Jenőné jegyző: Arról van szó, hogy a kedvezmény igénybevételéhez vagy egy
bizonyos űrtartalom igénybevételéhez az egy lakcímen lakcímbejelentéssel 
rendelkező számáról kell igazolást beszereznie az ügyfélnek. Ez eddig is 
zökkenőmentesen működött. Ha a társasházban beszerzik ahhoz, hogy 
kedvezményeket tudjanak igénybe venni, a közös képviselő összegyűjti és azzal 
megy a szolgáltatóhoz. Be tudja szerezni az ügyfél az Okmányirodában és a Közös
Önkormányzati Hivatal Általános Igazgatási Csoportjánál az egy lakcímen élőkről 
szóló igazolást, az ügyfél illetékmentesen kérhet a saját adatairól tájékoztatást. Azért
nem hatósági bizonyítványt, mert annak 3.000 Ft-os illetéke van, ez az ügyfelek
részére nem jó. Kollégák és az okmányirodai ügyintézés folyamán számtalan esetben
állítanak ki igazolást az ügyfél saját adatairól. Igaza van Képviselő Úrnak, ott nem 
bejelentett ügyfél is élhet. Ezt részleteiben nem tudják visszaellenőrizni. Az alap az 
egy lakóhelyen, lakcímen élők igazolása. Ezt ellenőrizze a szolgáltató.  

Császár László polgármester: Alapesetben ez akkor merül fel az igazolási kényszer,
ha valaki kedvezményt vagy kisebb edényt szeretne igénybe venni. Akkor kell
igazolni, hogy nem öten élnek, hanem például ketten. Ez az igazolás tárgya.
Alapesetben a normál háztartáshoz 120 literes gyűjtőedény tartozik.  Nem tudnak 
arról igazolásokat kiállítani, amiről nekik sincsen információjuk. Ami a népesség-
nyilvántartásban rendelkezésre áll, arról tudnak igazolást kiállítani.

Koppányi Ferenc képviselő: A szolgáltató megköti a szerződést vele a Fenyves utca 
8. számra. Megkérdezi, hányan laknak ott, bemondja, hogy négyen, anélkül, hogy
bármilyen igazolást mutatna. Kimegy a szolgáltató egy társasházba, megköti a



10

szerződést Kiss Jánossal, bejelenti, hogy ketten laknak ott, megvan az igazolás. 
Technikailag a szerződéskötő azonnal ráírja a személyek számát is.  

Császár László polgármester: A gyakorlat eddig is ezen a területen működött, voltak 
anomáliák, de ennél jobbat egyelőre nem tudnak kitalálni. Ez a korábbi rendeletben 
is így szerepelt. Ha több esetben is anomáliák alakulnak ki, kell vele foglalkozni, de
jelen esetben nem tartja szükségesnek. Nem az a cél, hogy mindenkinek nagyobb
edénye legyen, hiszen jövőre bevezetésre kerül a házhoz menő szelektív gyűjtés. Az a 
cél, hogy ami a depóniára kerül, minél kevesebb mennyiség legyen, mindenki otthon
válogassa ki a hulladékot. Legfőképpen a fejekben és a háztartásokban kell rendet 
tenni. Ha a lakos már eldobta az edénybe a hulladékot, nem fogja még egyszer
megfogni és kiválogatni.

Lévai József képviselő: Ebben Polgármester Úr mellé áll. Az elmúlt rendelet
módosításkor vezették be ezt a lehetőséget. Vannak a régmúltból megörökölt 
helyzetek, mint az „Y” házaknál az 1 m3-es edényekkel biztosították a
hulladékszállítást. Felmerült az a probléma, hogy vannak kisebb társasházak, ahol a
lakosság, miután egyedileg köt szerződést, egyedileg biztosították a 
hulladékgyűjtéshez szükséges edényeket. Felmerült a jogos edény, hogy miért 
helyezzenek ki 8 db 60 literes edényt, amikor ha közösen kezelnék, akkor ki lehetne
tenni 2 db 240 literes edényt is. Ezt valahogyan adminisztratív úton is le kell
bonyolítani. A rendelet tényleg nem túl pontosan fogalmaz. Ebbe beleértendő az „Y” 
is a több mint 100 lakásával. Ott elég nehéz megvalósítani. Vannak 4-8-12-16 lakásos
társasházak, ez azokra van kitalálva. A másik, amit Polgármester Úr mondott, azért
érdekes, mert hamarosan el kell felejteni azt a fogalmat, hogy kötelezően 
igénybeveendő szolgáltatás. Azzal, hogy a hulladékszigetek száma megnőtt, ha a 
rendeletet jól értelmezi, van egy olyan paragrafus, amely tiltja általános háztartási
hulladékok közé berakni azokat az anyagokat, amiket egyébként szelektíven
gyűjtenek. Ha bevezetik a háznál történő szelektív gyűjtést, egyértelmű fog lenni. 
Azt gondolja, hogy a tisztán települési hulladékként kezelt szemét drasztikusan
csökkenni fog. Alapvetően csomagolóanyagokat termelnek, azok jó része pedig 
szelektíven visszagyűjthető. Elhihetnék, hogy nem kimondottan azért élnek, hogy 
öncélúan hulladékot termeljenek. El kell hinni, ha ott van a 60 literes kuka, de
gyakorlatban mégsem elég, a szolgáltató azonnal érzékeli, hiszen több szemetet
helyeznek el zsákokban, ládákban, amit egyébként nem visz el a szolgáltató. Ekkor a
szolgáltatónak van joga arra, hogy változtassanak, a 60 literes edény helyett a 80
literes edényt használják. A szerződésen egyoldalúan változtathat.  
Nagyon régen volt arra szabályozást, hogy ősszel a lombhullás után a 
zöldhulladékot egyszer a lakosság ingyen kihelyezze. Ebben a rendeletben van
említés talán pont a házhoz menő hulladékgyűjtés kapcsán, hogy zöldhulladék 
elszállítása a szolgáltató által meghatározott időben és módon. Erre rá lehet ezt 
érteni? Kertes házban lehet komposztálni, de nem minden komposztálható, ami
ősszel keletkezik.  

Ficsor Elza ügyvezető igazgató: A jogszabály 2015. január 1-től teszi kötelezővé a 
házhoz menő elkülönített gyűjtést. Ebbe az elkülönített gyűjtésbe kell érteni a 
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csomagolóanyagok gyűjtését, műanyag, papír fólia stb. Kötelezővé teszi a lakossági 
biológiailag lebomló anyagok gyűjtését is.  Terveink szerint 2015-től szeretnék 
kiépíteni ennek a lehetőségét úgy, hogy kukorica keményítő alapú zsákokat 
tudnának biztosítani, ezekben lehetne a zöldhulladékot gyűjteni tavasztól őszig. 
Ennek a technológiai kiépítése még folyamatban van. Balatonfüreden van az a
komposztáló üzem, ahová a zöld hulladékokat be lehet szállítani. A rendszer
kiépítése, a kapacitások felmérése és lakosság felé történő kommunikálása 
folyamatban van. Nem igazán fér bele jelen pillanatban többletigények kielégítése.
Dolgozik rajta a szakma, a társaság és a konzorcium is, hogy a lakosságot a
törvényeknek megfelelően ki tudják szolgálni, de ehhez a financiális és technikai 
hátteret is mellé kell tenni.

Császár László polgármester: A cél az, hogy minél kevesebb szemét kerüljön a
depóniára, csak az kerüljön ki, amivel nem tudnak mit kezdeni. Véleménye szerint
várják meg a szakhatóságok véleményét, a változások folyamatban vannak. Ezt a
rendeletet tudják még finomítani. Első körben jól körbejárták a rendelet-tervezetet, jó 
ha el tud indulni. A módosításokat befogadja, az utólag kiküldött rendelet
tervezetről szavazzanak.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

91/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet előzetesen 
elfogadja és a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Felügyelőségnek (8000 
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) véleményezésre
megküldi.

Határidő: azonnal
Felelős:  polgármester, jegyző 

4) Az NHSZ Tapolca Kft. szétválásához szükséges döntések meghozatala (az
előterjesztés a képviselő - testületi ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tegnapi napon
kapták meg a végleges változatot, ami kiküldésre került a képviselők részére.  Felkéri 
Sólyom Károly alpolgármester urat, ismertesse az előterjesztést. 
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Sólyom Károly alpolgármester: 2014. május 30-án első körös, teljesen oktalan vitával 
tűzdelt képviselő-testületi ülésen már meghozták a szükséges döntéseket. A 3,87%-os 
tulajdoni részükkel nagy beleszólásuk nincsen a dologba, de természetesen
ugyanúgy kell a tapolcai lakosság érdekeit védeni ilyen kis százalékkal is, mintha a
város lenne a többségi tulajdonos. Elérkezett az az időpont, július 1. napjáig be kell 
nyújtani a társaság nonprofittá való átalakulás dokumentumait. Szeretné
megköszönni az NHSZ Tapolca Kft valamennyi dolgozójának, akik nagyon nagy
munkát végeztek az elmúlt időszakban, hogy ez a két társaság létre tud jönni, és a 
szükséges szavazatokat a Polgármester Úr, illetve a többségi tulajdonos képviselő 
meg tudja hozni június 30-ig. Korábban szó volt róla, hogy a társaság ketté válik, a
megmaradó társaság lesz nonprofit, amely a lakossági közszolgáltatást látja el, a
kiváló társaság profitérdekeltségű társaság lesz. Mindkettőnek elkészült a társasági 
szerződés tervezete, a kiküldött anyagban látható a vagyonmérleg, vagyonleltár, a 
könyvvizsgáló jelentése és olyan komplett anyag állt össze, amivel a cégbírósági
bejegyzést el lehet indítani. A törvényi előírásoknak megfelelően azokat a döntéseket 
a tulajdonosok és a képviselő-testület jóváhagyásával a Polgármester Úr, mint a 
tulajdonost képviselő el tudja fogadni. Döntés fog majd születni, taggyűlés tartása 
nélküli határozathozatal lesz az elkövetkezendő időszakban. Minden átalakuláshoz 
szükséges döntést előterjesztett az ügyvezetés, amit a képviselő-testületi döntés után 
Polgármester Úr a döntésnek megfelelően fog képviselni. Nagyon fontos fejezeten 
vannak túl, és óvná képviselő-társait, hogy a vagyonmérleg tételeit kezdjék el 
boncolgatni. Az ügyvezetés felelőssége mellett a könyvvizsgálói jelentés is világosan 
leírja, hogy miért történt. Kéri, hogy a képviselő-testületi döntéssel hatalmazzák fel 
Polgármester Urat a szükséges döntések elfogadására.

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

Lévai József képviselő: Ha jól értette Alpolgármester Urat, nekik erről nem is kell 
vitatkozni, de úgy gondolja, hogy véleményt alkothatnak még akkor is, ha a
tulajdonosi hányaduk nem adja azt a lehetőséget, hogy érdemi döntést tudjanak 
hozni, hiszen nélkülük is megszületik.

Sólyom Károly alpolgármester: Ugyanaz a város érdeke is, mint a többségi
tulajdonosé. Ez látszódjon, hogy nem rájuk erőltetett dologról van szó.  

Császár László polgármester: A többségi tulajdonossal folytatott közös tárgyalások
eredményeként született meg ez az anyag, a város egyetértésében. Nem
ultimátumként, hanem a várossal előzetesen egyeztetve. Az a kis százalék feljogosítja 
őket, hogy belelássanak a dolgokba és együttműködjenek a többségi tulajdonossal, 
aki egyébként a Magyar Államot képviseli. Neki is az az érdeke, hogy a lakosságot
minél jobban ki tudják szolgálni ezen a területen, hiszen kötelezően ellátandó 
feladatról van szó.
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Lévai József képviselő: Összehasonlította a két társaság társasági szerződését, ami 
tükör dokumentum. Nem érti, hogy mi értelme van annak, hogy létrehozzanak egy
forprofit társaságot. Amikor az Állam saját kézbe vette a hulladékkezelést, akkor az
volt a célja, hogy mint közszolgáltatás, – mindkét társaság profit alapon működik - 
nem az a cél, hogy veszteséget termeljenek, hanem profitot. Csak az egyiknél a
keletkező profitot vissza kell forgatni az alaptevékenységhez. Ahogy az Igazgató 
Asszony mondta, számtalan olyan feladat áll a társaságok előtt, amikhez anyagiakat 
kell előteremteni. Nem az lenne a cél, hogy az a teljes tevékenységi spektrum, amit a 
cég el tud látni, aminek egy részét a piacon fogja értékesíteni, mint szolgáltatás, az
abból befolyó jövedelmeket is ennek a célnak érdekében tudja beforgatni? Miért
szerveznek ki belőle tevékenységet? 

Császár László polgármester: A törvény így írja elő, hogy nonprofitnak kell lenni. 
Nem szerveznek ki tevékenységeket, a bennmaradóban a lakossági kommunális
hulladékkal foglalkoznak, a minden egyéb kerül át a forprofitba.

Lévai József képviselő: Még motorkerékpár alkatrész kereskedelemmel is fog
foglalkozni a nonprofit társaság.

Császár László polgármester: Eddig is bent volt a tevékenységi körébe, ha egy kerék,
vagy tető kell a gyűjtőedényhez, azt a problémát is meg kell oldani. Ebben 
semmilyen gondot nem lát. Ugyanazt a tevékenységet látják el, mint eddig, az egyik
nonprofit jelleggel, a másik pedig forprofit jelleggel. A cégnek nem az a célja, hogy
veszteséget termeljen, mert ezt az állam sem tűrné. A cél, hogy a rendszer működjön, 
és ha hiányzik a nonprofitból forrás vagy tőke, valahonnan pótolni kelljen.  

Ficsor Elza ügyvezető igazgató: A jogalkotónak az volt a szándéka, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nonprofit alapon működjön. Ez a 
későbbiekben az összes közműágazatnál meg fog valósulni. A jogszabály előírta a 
keresztfinanszírozás tilalmát. Amit Képviselő Úr látott, hogy a két társaság társasági 
szerződése tükör, valóban így igaz. Azzal, hogy a szakma ezzel nonprofit és forprofit 
kialakítással mennyire értett egyet, és a szakmai érdekek mennyire kerültek a
jogalkotó részéről a törvényalkotás során figyelembe véve, ez már a múlté. A 
tényekkel tudnak együtt dolgozni, a törvény megszületett, ami azt írja elő, hogy ami 
közszolgáltatás – ebbe beleértik a lakosság és a közületeknél keletkező települési és 
településihez hasonló hulladékokat - leveszik innen a más, egyéb típusú ipari
hulladékoknak a gyűjtés, szállítás, kezelését. Kizárólag a lakossági és ahhoz hasonló 
vegyes hulladékgyűjtés, szállítás, kezelés, ártalmatlanítás, amit nonprofit alapon kell 
végeznie június 30. után a közszolgáltató társaságoknak. Szintén a törvény írta elő, ez 
az indoka, hogy miért kell egy tükör, hulladékos profitorientált céget létrehozni, az
az, hogy aki közszolgáltatást végez, az nem végezhet más hulladékgazdálkodási
tevékenységet. Itt jön elő a keresztfinanszírozás tilalma. Profiltisztításról van szó. 
Amikor arról beszélnek, hogy szeptember 30-ig kell a miniszternek rendeletben
megállapítani a 2015. évre vonatkozó közszolgáltatási díjat, már előre mentek abba 
az irányba, hogy 2015-től valamilyen díjpolitika alapján, de hatósági árról fognak 
beszélni. Ami a profitorientált társaságot illeti, szintén lesz valamilyen díjpolitika,
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hiszen depóniáknál és a kezelőműveknél a díj meghatározó tényező. Képviselő Úr 
kérdésére válaszolva jogszabály írja elő, a szakma nem tette volna meg ezt a lépést, 
mert eddig 2013-2014 évig az egyik ágazat tudta finanszírozni a másikat. A
konténeres üzletágból származó nyereséget át tudták tenni a lakossági
hulladékgyűjtési, szállítási veszteségek finanszírozására. Ezt 2014. július 1-től a 
törvény erejétől fogva nem tehetik meg. Látni lehet azt is, hogy mekkora a 
közszolgáltatási ágazat financiális háttere, mi az, ami hiányzik a rendszerből. Ezt 
akkor lehet meglátni, ha profiltiszta ágazatról beszélnek.

Koppányi Ferenc képviselő: Van egy nyereséges üzletág és egy veszteséges üzletág.
Ha a kettőt összerakja, akkor nonprofit. Ha kivonja a nyereséget, bent hagy egy céget 
a veszteségesbe, akkor csak egy veszteséges céget hozott létre meg egy nyereségest.
Most ezt történik. Törvényileg van így, az más lapra tartozik. Azzal ért egyet, amit
Igazgató Asszony is mondott, hogy a szakma nem értett vele egyet, de a törvényt
hajtják végre. Tovább nem kíván vitatkozni.

Ficsor Elza ügyvezető igazgató: Azt mondta, hogy a szakmai érdeket nem igazán
vette figyelembe a jogalkotó.

Császár László polgármester: Nem ért egyet azzal, hogy nyereséges vagy
veszteséges. A nonprofitnak is el kell jutni arra a szintre, ami „0” közeli állapotban
van. A nonprofitnak az a lényege, hogy ne profitot termeljen, hanem a felmerülő 
költségeit a bevételeiből fedezze. Valamennyi közszolgáltatási tevékenységre 
vonatkozik mindez. Az igénybevevők azt a díjat fizessék meg, amibe kerül. 
Szétválásról kell dönteniük. Az előkészítő folyamatok a várossal egyeztetve történtek 
meg. Ha a rendszerbe bele kell nyúlni, akkor a tulajdonos révén a város is kifejtheti
véleményét. A törvénynek való megfeleltetést létre kell hozni, hiszen július 1-től ezt a 
tevékenységet csak ebben a formában lehet folytatni.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

92/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért az NHSZ Tapolca Kft. szétválási
szerződésében foglaltakkal, és felhatalmazza a 
polgármestert a szétválási szerződés, valamint a 
társasági szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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5) Döntés előkészítés az Energocell Tapolca Kft. megalapítására a tervezett 
üveghulladék – feldolgozó üzem létrehozásához (az előterjesztés a bizottsági 
ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az előterjesztés 
anyagát a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén osztották ki. Azóta egy
másik anyag is megküldésre került, amely részletesebben tartalmazza a technológiai
leírást, számadatokkal, hosszabb távú tervvel alátámasztva. A bizottsági ülésen
kiosztott anyag harmadik oldalán, ahol a Tervezett gazdasági eredmények
szerepelnek, a „Mérleg szerinti eredmény” helyett „Adózás előtti eredmény” 
szövegrész értendő. A táblázatban ezek az adatok szerepelnek. Erről a dologról 
hosszú idő óta tárgyalnak, többször számolt be a képviselő-testület előtt is. 2013. 
novemberi ülésükön foglalkozott ezzel a témával. Előzetes döntést is hoztak, azóta 
finomodott ez a dolog. Veszprém Megyei TOP Tapolca Járási Részprogramjai június
30. napjával zárulnak. Ebben a habüveges feldolgozó üzem témája vezérprojektként
szerepel. Ahhoz, hogy a kellő súlya is meglegyen, illetve az előkészítettsége is ezt 
tükrözi, ideje a porjektcég megalakulása. Az Energocell GES Kft a technológiát
hozza. A cég képviselői, Bucwardt Péter és Sánta Ferenc is itt vannak körükben, 
akikkel a korábbi időkben a tárgyalásokat bonyolították. Az anyagból látszik, hogy 
első ütem a cég megalapítása lenne 10 millió Ft-os alaptőkével 50-50 %-os 
megosztással. A második fázis lenne a pályázatokhoz való előkészítés, a támogatási 
szerződés megkötése. Ekkor kerülne be az a három hektáros laktanyai terület, amivel 
az önkormányzat beszállna. A város üzletrésze 20-24%-ra fog csökkenni, mert a többi
tőke ez után érkezik a cégbe. Arányaiban is kevesebbet fogják képviselni, valamint az 
önkormányzat részaránya a 25%-ot nem haladhatja meg, mert a pályázat
szempontjából nagyvállalatnak számítana a cég és akkor a KKV-kra vonatkozó
kedvezményeket nem vehetnék igénybe, illetve uniós pályázatokon nem indulhatna.
A harmadik körben a Zala HUKE Kft is bejönne a képbe, akik az alapanyagot
biztosítanák. A Zala HUKE Kft az ország egyik legnagyobb ilyen jellegű cége, aki 
begyűjtéssel foglalkozik, stratégiai partnere a Kormányzatnak. Szakmai szempontból 
is fontos a cég jelenléte a leendő projektben.  
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: Véleménye szerint a cég megalapítása jó dolog, azokat
az uniós projekteket, amik ősszel kerülnek vissza a brüsszeli jóváhagyás után, az 
ütemezés szerinti 1,7 milliárd forintos fejlesztést el tudják kezdeni. Első körben 30 fő, 
továbbiakban 15-20 fő foglalkoztatását teszik lehetővé. A másik dolog, hogy a 
technológia szempontjából a hulladékhoz hozzákapcsolódjon, jelentős 
környezetvédelmi beruházásnak tekintendő, hiszen a keletkezett üveghulladék 
feldolgozásában játszana szerepet ez a cég. Több végtermékkel, elsősorban a táblás 
szigetelőanyaggal. 
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

Lévai József képviselő: Több, mint egy éve foglalkoznak ezzel a témával, most a
megvalósulás fázisába jutottak. Ennek örül, hiszen több szempontból van
jelentősége. A városban jelentős számú munkaerőt fog foglalkoztatni. Olyan 
szakmakultúra fog erősödni, ami eddig is jelen volt a városban, hiszen a 
szigetelőanyag gyártás meghatározó iparág a városban, és ez tovább erősödik ez 
által. Olyan munkaerőt fog alkalmazni, ami szakmailag a városban rendelkezésre áll. 
Végre bebizonyosodik, hogy a hulladékra nem, mint fölösleges dologra kell
gondolni, hanem mint nyersanyagforrásra. Nagyon fontos, hogy ezt vissza tudják
forgatni. A beruházás mérete jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy ipari szolgáltató 
területté átminősített laktanyai rész tovább hasznosítása még inkább hangsúlyt 
kaphasson, hiszen ez a kapacitás megalapozottá és indokolttá teszi a terület
infrastrukturális fejlesztését is. Több szempontból is fontos, hogy mindez
megvalósuljon.

Császár László polgármester: Ezért is szerepel vezérprojektként a terveik között is. A
közművek tervezése, előkészítése folyamatban van, melyre a képviselő-testület 
különített el forrásokat. A tegnapi napon történt egyeztetés a víz és csatorna
ügyében, ami már majdnem teljes állapotában van. A gáz ugyanilyen állapotban van.
Az elektromos hálózat tervei is megrendelés alatt állnak. Mire ősszel pályázni lehet, 
addigra ezek a tervek valószínűleg véglegesek lesznek. Ha lesz olyan pályázat, amin 
az önkormányzat is tud indulni, él a lehetőségekkel, hogy elősegítsék ezeket a 
területeket az ott lévők részére. Megadja a szót Buchwardt Péternek. 

Buchwardt Péter Energocell GES Kft képviselője: Megköszöni a lehetőséget, hogy a 
képviselő-testületi ülésen jelen lehet. Nem egy éve foglalkoznak ezzel a témával, 
hanem már négy éve. Nehéz volt megvédeni, hogy itt lehessenek. Ebben külön
köszönetet mond Polgármester Úrnak és Sümeg Város Polgármesterének. Több város
is szóba jött annak idején, amikor Budapesten felmerült ez a téma. Első lépcsőben az  
északi laktanyában lett volna ez az üzem, de a déli laktanya stratégiailag sokkal jobb,
iparvágány található, sokkal nagyobb területet kaphattak. Nemcsak Európában,
hanem az egész világon egyedülálló technológiáról van szó. Olyan üveget is fel
fognak dolgozni, amire ma még senki nem gondol. Németországban ez már most
probléma, az első napelemek újrahasznosítása. A lakossági üveghulladék is 
feldolgozásra kerül. A Zala HUKE olyan partnerük lett, aki ugyanúgy gondolkozik
mint ők, hogy a hulladékot nemcsak újra hasznosítani kell, hanem magasabb szintre 
emelni, hőszigetelő anyagot gyártani,  amit energetikailag is hasznosítani lehet. Ez 
olyan projekt lesz elsőként Magyarországon, Tapolcán és Európában, ami még 
máshol nincsen. A technológia teljesen kiforrt, már gyártanak is termékeket.
Legfőképpen lapokat fognak itt gyártani, amire nagyon büszkék, mert 100 %-ban 
hulladéküvegből állítják elő. Ha valakinek kérdése van, szívesen válaszol. Örül 
annak, hogy idáig jutott a projekt, olyan fázisba került, hogy érdemileg a Kormány
támogatásával létre fog jönni.



17

Császár László polgármester: Ők is bíznak a projekt sikerében. Reméli, hogy sok 
együttes döntésük lesz ez ügyben, ami előre viszi a dolgokat. 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

93/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja.

Egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az 1. fázisként szereplő projektcég 

megalakítását, az előterjesztésben szereplő 
paraméterekkel, ami a Veszprém Megyei TOP-ban
szereplő „vezérprojekt” megvalósulásának 
alapfeltétele. Képviselő-testület felhatalmazza 
Polgármestert, hogy az Energocell Tapolca Kft alapító
okiratának előkészítésére intézkedést tegyen, és azt a 
következő testületi ülésre beterjessze. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy két téma miatt kell
kiegészíteni a közbeszerzési tervet. Egyrészt a Tapolcai Barackvirág Óvoda és
Kertvárosi Óvoda, valamint a Városháza energetikai korszerűsítése miatt, amit 
pályázat keretében nyertek el. Szintén másik 100 %-os támogatottságú pályázattal
valósult meg a Bárdos Lajos Általános Iskola fotovoltaikus rendszerének kiépítése.
Ezekkel egészülne ki a közbeszerzési terv.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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



18

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 3 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 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

94/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 

előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének 1. sz.
módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület 37/2014. (III.14.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

7) A Hegymagasi körforgalom és a Barackos lakórész közötti országos közutak
elnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az elmúlt időszakban a déli elkerülő út mellett több 
gazdálkodási egység is betelepült. Ezeknek az utcáknak a hétköznapi
szóhasználatban megvan az elnevezése, csak a hivatalos elnevezés nem történt
adminisztrálásra. 2012-ben fogadták el a közterületek elnevezéséről, számozásáról és 
nyilvántartásba vételéről szóló rendeletet. Ez az út nem önkormányzati tulajdonban 
van, mivel az országos közút része. Ezért kellett kérelemmel fordulni a Közlekedési
Koordinációs Központhoz, ahonnan megjöttek a nyilatkozatok, ami alapján a déli
elkerülő út három szakaszra került felosztásra, miszerint Nyárfa utca, a Déli elkerülő 
út és a Veszprémi útra. Menet közben a Gyulakeszi úttal is hasonló probléma volt,
azzal kapcsolatban is megjött a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a nyilatkozat, mely 
szerint a Tapolca 581/1 hrsz-ú ingatlan Gyulakeszi út elnevezéséhez hozzájárul. A
határozati javaslatot ezzel a kiegészítéssel módosítaná, ezzel a Gyulakeszi út is
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hivatalos elnevezést kapna. Ezzel a térképi átnevezés, és a nyilvántartásokban az
átvezetés is megtörténne.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Bognár Ferenc 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?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

95/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete  

 a Tapolca 601/1 helyrajzi számú ingatlan nevéül a
„Nyárfa utca” és „Déli elkerülő út”,   

 a Tapolca 575/2 helyrajzi számú ingatlan nevéül
pedig a „Déli elkerülő út” és „Veszprémi út” 
neveket

továbbá az ülésen elhangzott kiegészítéssel

 a Tapolca 581/1 helyrajzi számú ingatlan nevéül a
„Gyulakeszi út” elnevezést

határozza meg.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és a
Tapolcai Közös Önkormányzati Jegyzőjét az ingatlanok 
elnevezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős:   polgármester, jegyző 
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8) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági 
társaságok 2013. évi gazdálkodásáról, valamint a 2014. évre vonatkozó üzleti
tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A munkaterv szerint az elmúlt évi mérlegbeszámolók
elfogadása után a mérlegbeszámolók és az üzleti tervek alapján összefoglaló
beszámolót készítenek, melyet a képviselő-testület elé terjesztenek. Megállapítható, 
hogy az önkormányzati cégek jól gazdálkodnak, különösebb probléma nem merült
fel a működésük során. Az önkormányzat által megbízott feladatokat jó színvonalon 
látják el. A Pénzügyi Bizottság ülésén szóba került a Tapolcai Média Kft kérdése. A
Média Kft hogyan alakult ki, milyen szempontok vezérelték a megalakításkor.
Időközben sok minden változott a médiák finanszírozásával kapcsolatban. A 
bizottsági ülés utáni napon az alapítvány és a társaság vezetésével áttekintették,
hogy milyen megoldás lehetséges. Tulajdonosként lépni kell, hiszen a
mérlegbeszámoló alapján negatív saját tőkéje van a cégnek, mindenképpen tenni kell 
valamit. Elsődleges kérdés, hogy szükség van-e erre a cégre. Rövid úton 
megállapították, hogy igen. A megbeszélésen elhangzottak alapján és a hivatal
pénzügyi vezetőjével, valamint Jegyző Asszonnyal egyeztetve lenne határozati 
javaslata a céggel kapcsolatban. Ennek a lényege, hogy a társaságnak 500.000 Ft
törzstőkéje van a cégnek. A Ptk. változása szerint az új cégeket 3.000.000 Ft-os 
törzstőkével lehet alapítani, és ha valaki menet közben bármilyen szerződés-
módosítást hajt végre, akkor ezt a törzstőke pótlást erre az összegre kell feltőkésíteni. 
Ebből adódóan a jelenlegi negatív törzstőkéjét 4.300.000 Ft-os törzstőke-emeléssel 
tudják pozitívvá tenni. Javasolja, hogy az utólag megküldött II. határozati javaslatot
fogadják el. A korábbi időszakban a Tapolca Kft esetében 10.000.000 Ft-os törzstőke-
emelést hajtottak végre.
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?

Lévai József képviselő: Polgármester Úr említette, ez minden évben kötelezően 
tárgyalandó előterjesztés. Áttekintést kapnak a társaságok helyzetéről. Az összes 
többi cég a beszámoló alapján pozitívan zárta az előző gazdasági évet. A Média Kft-
vel kapcsolatban az anyag azt állapítja meg, hogy a gazdálkodással probléma van és
be kell avatkozni. Kiderült, hogy folyamatban van a belső átvizsgálás, aminek az 
eredményéről tájékoztatást kapnak. Örömmel vette a határozati javaslatot, de ez 
arról szól, hogy a törvényi követelményeknek teszi megfelelővé a társaságot, mert ha 
nem teszik, akkor meg kell szüntetni. Ha ők ezt nem teszik, akkor megteszi a 
Cégbíróság. Az a dilemma látszik, hogy visszatérnek a korábbi alapítványi működési 
formához vagy maradjanak ennél a vegyes rendszernél, hogy a tevékenység egyik
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része gazdasági társaságban folyik, a finanszírozásban pedig részt vesz egy
alapítvány is. Ha ezt a határozati javaslatot elfogadják, és rendbe teszik a cég
törzstőkéjét, jogi szempontból megfelelőek lesznek. Ebből azonban nem látja, hogy 
automatikusan stabilizálni fogja a cég működését. Ezzel éppen meg fognak felelni a 3 
millió Ft-os kritériumnak. Ha a folyamatot mégsem sikerül megállítani, megint
kérdéssé válik, mert tőkevesztést szenved el a cég. Az elmúlt 48 órában mi volt a 
belső ellenőrzés eredménye, mik azok az intézkedések, ami alapján a Polgármester 
Úr látja a lehetőségét, hogy a cég stabilan tud tovább működni? Médiára szüksége 
van a közösségnek, ezért sem mellékes, hogy milyen stabilan tudja ellátni a feladatát.

Császár László polgármester: Az alapítvány működése nem bonyolult. Az 
önkormányzattól 15 millió Ft-ot kap egész évre. Ennek az összegnek alapítvány és
társaság közti elosztásának problémáját próbálták megoldani. Vannak olyan
tevékenységek, amik csak az alapítványhoz kapcsolódnak, illetve a személyes
közreműködés, áfa mentes kifizetések kerülnének ide. A másik része a többi 
működéshez kapcsolódik, a pályázatokban való közreműködés, mint kommunikáció, 
ami számlás és áfás, ezek kerülnének a Média Kft-be. Tavaly is volt helyreigazítás,
amikor megtörtént a beszámoló, akkor próbálták meg helyretenni ezeket az
anomáliákat. Év közben arra kell odafigyelni, hogy a két média csoport között
egyensúly legyen, hiszen nagyrészt abból a pénzből gazdálkodnak, amit az 
önkormányzat biztosít. A hirdetésből származó bevételek ahhoz a bevételhez képest 
minimálisak. Azt kérte az alapítvány vezetésétől, hogy mérleg szerűen próbálják 
meg helyretenni. Ez a pénzügyi megoldás az egyik része, ennek számviteli,
könyvviteli helyretétele ezzel párhuzamosan meg fog történni. Ezt legalább
negyedévente ellenőrizni kell és év végén, ha finomítani kell a rendszeren, helyre kell 
tenni. Nincsen a gazdálkodással probléma, hiszen a rendelkezésre álló pénzből 
gazdálkodnak,  csak  a pénzek egyik helyről a másik helyre való átjuttatásában 
voltak zavarok. A külső cég könyvelője is megtette a javaslatát, hogyan lenne jó. Őt is 
kérték, ha ilyen jellegű anomáliát észlel, akkor azonnal szóljon az ügyvezetésnek.  

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

96/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok 
2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi üzleti 
terveikről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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97/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 
egyetért a Tapolcai Média Kft. törzstőkéjének 
4.300.000,- Ft, azaz Négymillió-háromszázezer Forinttal
történő megemelésével, amelynek forrása Tapolca 
Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a 
végrehajtás szabályairól szóló 1/2014. (II. 17.)
önkormányzati rendelete 4. melléklet 8. pontjában
szereplő Működési célú támogatás előirányzatból 
3.000.000,- Forint. A fennmaradó 1.300.000,- Forintot a
7. melléklet Általános működési célú tartalék jogcím 
terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal
kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy vannak ingatlanok,
amikről januárban, és vannak, amelyekről júniusban kell beszámolni. Minden évben 
megtárgyalandó előterjesztésről van szó. Az utak cseréjéből adódóan állami 
tulajdonból önkormányzati tulajdonba került ingatlanokról van szó, hogy a
továbbiakban is közútként tartják nyilván és használják az elkövetkezendő 15 évben.  
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 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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98/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca 1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9
helyrajzi számú ingatlanokat érintő, Tapolca Város 
Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ között 2012. június 04. és 2012.
június 12. napján létrejött G-2/000573-32/2012.
végleges megállapodás (3.) pontjában és a G-2/000573-
39/2012. végleges megállapodás (5.) pontjában
megállapított kötelezettségvállalásról szóló beszámolót
elfogadja.

 a Tapolca 1973/1 helyrajzi számú földrészlet közút
megnevezésű, természetben a 7319 útszámon 
található ingatlan használati célja megegyezik a
megállapodásban meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal,

 a Tapolca 1614/2 helyrajzi számú közút földrészlet
közút megnevezésű, természetben a 73314 útszámon 
található ingatlan használati célja megegyezik a
megállapodásban meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal,

 a Tapolca 1614/7 helyrajzi számú földrészlet
közterület megnevezésű, természetben a 73314 
útszámon található ingatlan használati célja
megegyezik a megállapodásban meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal,

 a Tapolca 2138/12 helyrajzi számú közterület helyi

közút megnevezésű, természetben a 7301 útszámon 
található ingatlan használati célja megegyezik a
megállapodásban meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal,

 a Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút
megnevezésű ingatlan használati célja megegyezik a 
megállapodásban meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal.

Tapolca Város Önkormányzata a fenti ingatlanokat
fenntartja, azokat el nem idegenítette, illetve azokkal
semmilyen tranzakciót végre nem hajtott.

Határidő: 2014. június 30.
Felelős: polgármester
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10) Az Első Magyar Látványtár Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az alapítvány részére a polgármesteri keret terhére
300.000 Ft-os támogatást biztosított kiállítás megrendezéséhez. A képviselő-testület 
hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, ezért volt szükséges az 
előterjesztést döntéshozatalra beterjeszteni. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Bognár Ferenc 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?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

99/2014. (VI.27.)         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI   HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Első Magyar Látványtár Alapítványt az „Istenért,
Királyért, Hazáért” című tapolcai kiállítás 
lebonyolításához 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer
forint támogatásban részesíti.

A támogatás forrása a Tapolca város 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1. jogcím Céltartalék,
polgármesteri kerete.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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11) Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről  
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a munkatervben
szereplő előterjesztésről van szó. Négy tanácsnok készítette el az elmúlt időszakban 
végzett tevékenységéről a beszámolóját.  
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Bognár Ferenc 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?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

100/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 
tanácsnokok tevékenységéről szóló beszámolókat 
elfogadja.

12) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének
vezetői állására beérkezett pályázat véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Köszönti Fodorné Csöglei Erika pályázót. A pályázat
elbírálása a KLIK-hez tartozik, de a működtetési feladatokat az önkormányzat látja 
el, és mint működtető önkormányzatnak véleményezési joga van. A pályázó régóta 
látja el a vezetői feladatokat, és egyedül pályázta meg az álláshelyet. Javasolja, hogy a 
képviselő-testület a pályázatot tartsa alkalmasnak. 
Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság levezető 
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.



26

Bognár Ferenc képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslatot 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 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

101/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 
élve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83. § (3) és (4) bekezdésében biztosított
véleményezési jogával, a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Tapolcai Tagintézményének vezetői 
állására pályázó Fodorné Csöglei Erika pályázatát a
szakszerű és jogszerű tagintézményi működés 
biztosítására, és a szakmai munka továbbfejlesztésére

a) alkalmasnak tartja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

13) Tapolcai Holokauszt Emlékhely kiegészítése kerámia domborművel 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy 2002-ben
emléktábla elhelyezéssel jelölte ki Tapolca Városa a Holokauszt Emlékhelyét a
Csányi László utcában. A Holokauszt 70. évfordulója alkalmából Dr. Vidosa
Károlyné kerámia dombormű elhelyezését kezdeményezte az emléktábla 
kiegészítéseként. A Mazsihisszel közös pályázatuk nyert és a következő hétvégén 
lesz megemlékezés és kiállítás megnyitó, akkor kerül a dombormű felavatásra. 
Főépítész úr megtekintette a domborművet, támogatja annak felállítását. Az 
emlékmű Kolop József művész úr felajánlása. A ház tulajdonosától beszerezték a 
szükséges nyilatkozatot, mely szerint a ház falán elhelyezhető a dombormű. 
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
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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?

Lévai József képviselő: Örül annak, hogy a város is bekapcsolódik a 70 éves
megemlékezések rendezvénysorozatába és a Polgármester Úr itt is és a bizottsági
ülésen is hangsúlyozta, hogy a művész úr ingyen ajánlotta fel a művet. Nem túl 
gyakori, de örömteli, hogy valaki személyes hozzájárulásával is gazdagítja a
közösséget. Köszöni szépen.

Császár László polgármester: Természetesen tolmácsolni fogja a köszönet-
nyilvánítást, de az önkormányzat is részese a megemlékezésnek, hiszen helyet is
biztosítanak és közreműködnek. Közös pályázatuk van, ennek az ősszel is lesz 
folytatása, hiszen 2,4 millió Ft-ot nyertek a Holokauszt Emlékévre. Kiadvány,
kiállítás, több program valósul meg, sikeres pályázat volt, a Tapolca Kft is részt vesz
benne.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

102/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja.

Egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő- testülete támogassa a Holokauszt Emlékhely 
domborművel való kiegészítésének megvalósítását. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) A Boldog Özséb Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Szintén alapítványi támogatásról van szó. A
polgármesteri keret terhére 100.000 Ft támogatást biztosítanának az alapítvány
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részére Fassang László orgonaművész koncertjének megrendezéséhez. Ehhez 
szükséges a képviselő-testület döntése. 
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 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

103/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Boldog Özséb Alapítványt a Tapolcai Ünnepi Napok
keretében évről-évre megtartott orgonakoncert 
megrendezéséhez 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint
támogatásban részesíti.

A támogatás forrása a Tapolca város 2014. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2014. (II. 17.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1. jogcím Céltartalék,
polgármesteri kerete.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2) A közös ellátási felelősséggel érintett viziközmű-rendszer feletti képviseletről 
szóló szerződés elfogadása 
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Hasonló témakörben már tárgyaltak tavaly év végén,
és előreláthatóan július második felében rendkívüli testületi ülést kell tartaniuk. Jelen 
esetben a víziközmű-rendszer ivóvíz rendszeréről van szó. A hasonló tartalmú 
anyagban a résztvevők köre kicsit szűkebb, a csatorna rendszerrel kapcsolatos. Jelen 
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esetben a Magyar Állam javára mondanak le a képviseleti jogról. A másik szerződés - 
ami ide fog kerülni - a csatornával kapcsolatos. A 8 település a tapolcai
szennyvíztelepre juttatja el a szennyvizet, Tapolca Város Önkormányzata lesz a
képviseleti joggal rendelkező a víziközmű rendszerben. A törvény alapján a 
képviseleti jogot bizonyos nagyságrendhez kötik. Ez a szerződés szól arról, hogy a 
felsorolt települések a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t bízzák meg ezzel a 
jogosítvánnyal. Sólyom Károly alpolgármester szeretne még néhány gondolatot
hozzátenni.

Sólyom Károly alpolgármester: Ez csak az előzménye annak a dolognak, ami 
számukra égetőbb lesz, az a szennyvíz kezelés rendszere. Tájékoztatja Képviselő 
Társait, hogy az előttük lévő szerződés tervezet 5. oldalán hiba található, 2014. 
március 31. napja szerepel határidőként. Amikor januárban elindult ez a dolog, ez a 
dátum lett megcélozva. A DRV Zrt megkapta a hosszabbítást 2014. október 15-i
határnappal, a szerződés megkötésére ez vonatkozik. Az előzmények 
lebonyolítására, - amelyek a képviselő-testület előtt vannak - július 1. napja a 
határidő, ezt a szerződést azok a települések írják alá, amelyeknek vízrendszerben 
van közös tulajdonuk az állammal. A tapolcai víziközmű-hálózat ivóvíz részében 3-4 
%-os nettó vagyonértékkel rendelkeznek. Ezért kell ebben a rendszerben közös
tulajdonnal működtetni. A víziközmű törvény egyértelműen rendelkezik, hogy nem 
külön-külön kell szerződést kötni az együtt működtetett műszakilag összetartozó 
rendszerekkel, hanem közös működtetés kell. Ez lesz a szennyvíz tekintetében is, 
hasonló előterjesztés kerül majd a képviselő-testület elé. Ezt az előterjesztést a 
Magyar Energia Hivatal jóváhagyta, a 8 település szerepel benne, Tapolca lesz a
szerződő fél a másik héttel. Abban rögzítik majd azokat az elveket, amik alapján 
működtetik majd a szennyvízhálózati rendszert. Az anyagból kiderül, hogy 35 
település van az ivóvíz hálózaton, amely műszakilag ezt az egységet lefedi, ebből 15-
en vannak, akiknek közös tulajdonuk van. Nagyon fontos az egységes
vagyonértékelés elvégeztetése, mert az melléklete lesz a szerződésnek. Tapolca 
esetében a vagyonértékelést a szolgáltató, a DRV Zrt térítésmentesen el fogja majd
végezni. Erre vonatkozóan kértek már árajánlatot, 10 millió Ft-os nagyságrendről van 
szó. A későbbiek folyamán érdekesebb lesz a szennyvíz kérdése, amiben a bérleti 
üzemeltetési szerződést a napokban véglegesítették többkörös egyeztetés során, 2-3 
héten belül a képviselő-testület elé fog kerülni. Azért olyan fontos, mert 
Lesencetomajnak, a 8 település egyikének július 27-én lejár a szerződése a DRV Zrt-
vel. Az új víziközmű törvény szerint Lesencetomaj csak egységes szerződést 
köthetne, a másik hetet is vinni kellene magával. Ezért van szükség a rendkívüli
képviselő-testületi ülés megtartására.  

Császár László polgármester: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy várhatóan július 
második felében rendkívüli ülés megtartására kerül sor. 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.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

104/2014. (VI.27.)           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI  HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
jóváhagyja a közös ellátási felelősséggel érintett 
víziközmű-rendszerek feletti képviseletről szóló 
szerződést, amely alapján a képviseletet a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látja el.   

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szerződés aláírására.  

Felelős:  polgármester, jegyző  
Határidő: azonnal

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, BEJELENTÉSEK 

Lévai József képviselő: A strand mikor nyit ki?

Császár László polgármester: Néhány napja a Városi Televízióban több témát
érintően is riportot adott, többek között a stranddal kapcsolatban.  Napi szinten 
Alpolgármester Úrral, az iroda munkatársaival folynak egyeztetések a tervezéssel,
különböző nyilatkozatok beszerzésével kapcsolatban. Jövő hét végére jogerős lesz az 
építési engedély. A szomszédok Rockwool Kft, Tűzépker vezetésével tárgyaltak, 
akiknek a telkén keresztül mennek a vízjogi létesítmények. Ezek reményeink szerint
rendben lesznek. Akkor tud kiírásra kerülni a közbeszerzési eljárás, ez kb. két
hónapos folyamat. Optimális esetben augusztus végére tudnak szerződést kötni a 
leendő kivitelezővel. Augusztus végén, szeptember elején tudják fizikailag 
megkezdeni a munkát. Folynak a munkák a strand területén, a Városgazdálkodási
Kft saját hatáskörben előkészítő folyamatokat végez, hogy azonnal rendelkezésre 
álljon a terület. Az ősz folyamán megépülnének a létesítmények, a kiszolgáló 
épületek, a téli időszakban el lehetne végezni a belső munkálatokat. Jövő tavaszra,  a 
strandszezonra a próbaüzemmel tudnának indulni. Amikor a szükséges
paramétereket biztosítja, akkor kapja meg a strand a végleges működési engedélyt. A 
források rendelkezésre állnak, amit részben átadtak a cég részére, másik része pedig
az önkormányzatnál lesz, amíg nem kerül felhasználásra. A beruházást a
Városgazdálkodási Kft bonyolítja. Az önkormányzat a háttérsegítséget teszi meg, a
többi feladat a Kft működési keretein belül fog zajlani.  

Sólyom Károly alpolgármester: Az elmúlt héten zajlott le a Dobó városrész napja
című rendezvény. A program a szóbeli és írásbeli visszajelzések alapján nagyon 
sikeres volt. Az idén a lakótelepre vitték a rendezvényt, nagyon családias
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hangulatban zajlott.  Szeretne köszönetet mondani a közreműködő civil szervezetek 
részvételéért, valamint a Tapolca Kft részére a hatékony és szakszerű lebonyolításért 
és megszervezésért.

Császár László polgármester: A kórházról szólna néhány szót, ami szintén elhangzik
majd a televízió riportban. A kórház már nem a városhoz tartozik, de ugyanúgy
figyelemmel kísérik, hiszen az elmúlt testületi ülésen is döntöttek ezzel kapcsolatban.
Az információk szerint a módosított támogatási szerződés aláírásra került, hiszen a 
források rendelkezésre állnak. Lehet, hogy a napokban kihirdetésre kerül a
közbeszerzési eljárás győztes kivitelezője. A műszerbeszerzésekkel kapcsolatban már 
hirdettek eredményt. Ennek is van még szerződéskötési moratóriuma, ami valószínű, 
hogy július vége felé fog lejárni. Az első ütem augusztusban tud kezdődni, a másik 
pedig szeptemberben. A befejezési határidejük február 28. volt, de már most látszik,
hogy ki lesz tolva 2015. június 30-ra. Az előző uniós ciklusból való forrásokról van 
szó, erről 2015. december 31-ig el is kell számolni az Európai Unió felé. Várhatóan ez 
a jövő év folyamán befejeződik. Lesznek menet közben kellemetlenségek, de a 
kórház erre felkészült, megpróbálják megoldani ezeket a problémákat. A
barlangterápiával kapcsolatos szálláshely ügyében megkeresték a várost, valószínű, 
hogy a kollégium fog helyet biztosítani a barlangterápiás betegek részére. Ha egyéb
problémák adódnak, az önkormányzat természetesen rendelkezésre áll és támogatja
a beruházás folyamatának megvalósulását.
Néhány rendezvényre hívná fel a figyelmet. Július 5-én diszeli falunap lesz a
szokásos rendezvény keretei között. Július 19-20. Csobánc Kupa Sakkverseny, július
5-én Dunántúli Extrém Sportbajnokság megrendezésére kerül sor a városi
sporttelepen. Július 6-án 10.30 órakor koszorúzás, megemlékezés a Holokauszt
tapolcai áldozataira, 11.00 órától a „Tapolcai zsidó történelem a mának” című 
kiállítás megnyitója lesz a TÁMK-ban, ahol a bemutatásra kerül a tapolcai zsidóság
történetét bemutató szakmai kiadvány, amit Kertész Károly és Németh István Péter
szerkesztett. Július 17-én 18.00 órakor Ablakaink című kiállítás megrendezésére kerül 
sor, ahol Balatonfüred, Alsóörs, Herend, Tapolca amatőr képzőművészeti köreinek 
képeit lehet megtekinteni. Elindult a Tapolcai Nyár rendezvénysorozat, július 17-én a
Fourtissimo Jazz Orchestre koncert lesz Majsai Gáborral, valamint Dér Heni lép fel.
Július 24-én a Honeybeast, július 31-én Szűcs Gabi és Zenekara koncertezik. 
Augusztus 7-én „Munka után este felé…” címmel Bardon Ivett és Őri Jenő, azután 
pedig Bereczki Zoltán szórakoztatja a megjelenő vendégeket. Sok szeretettel várják 
az érdeklődőket.  

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 10.15 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


