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Dr. Zsiray Ferenc – Városszépítő Egyesület elnöke, Tapolcai
Városi Televízió munkatársai

Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 18 fő képviselő van jelen, a Képviselő-testület határozatképes, az
ülést megnyitja. A meghirdetett napirendi pontok előtt interpellációra szeretne
válaszolni. Szatmári Jánosné képviselő, a 9. választókörzet képviselője a következő
kérdéseket tette fel. Kérdezte, hogy mikor történik meg a Dobó tér útburkolatának
javítása? Elmondja, hogy most történik a pályázott utak felújítása, most fog
visszakerülni az aszfaltozó gép és egyéb berendezések, melyek a hibákat ki tudják
javítani. Megvizsgálták, a költségvetésükbe belefér ennek a felújítása. Ezt a jövő
héten meg fogják nézni. Reméli, hogy a közeljövőben meg fog történni ennek a
javítása, vagy felújítása. Képviselő Asszony azt is kérte, hogy a Dobó városrészben a

nyugdíjasoknak az önkormányzat biztosítson egy helyiséget, ahol a nyugdíjas
összejövetelek megoldhatók, ügyes-bajos dolgaik intézhetőek. A város már biztosít
egy ingyenes és bérmentes helyiséget a Nyugdíjas Klubnak, de a várostól egy kicsit
messzebb eső városrészben ezt is meg tudták oldani. Elkészült a két felújított
helyiség. A jövő héten meg fogja kérni a kollégáit, hogy nézzék meg, beszéljék meg
ennek bejutási, biztonsági feltételeit, így a közeljövőben ennek a biztosítása sem
ütközik akadályokban. A következő kérése az volt Képviselő Asszonynak, hogy a
laktanyában lévő két szobor elhelyezését kéri a Dobó városrészben, hiszen a
városrész lakossága talált már ennek helyet. Ebben a témában kéri Képviselő
Asszony türelmét, hiszen ebben az évben erre a munkákra nincsen fedezet, továbbá
építési engedélyköteles is egy szobor elhelyezése. Úgy gondolja, ezt jövő tavasszal
valamilyen ünnepséghez kötve meg tudják oldani. További kérdés volt, hogy a
Batsányi Iskolában az esőzések következtében probléma keletkezett. Sajnos probléma
keletkezett a város többi részén is. Információi szerint baj volt a csatornával, melyet a
város időközben kitisztíttatott. Kérdezi az iskola igazgatóját, hogy azóta történt-e

hasonló eset?

Bajner Imre Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
igazgatója: Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán történt meg a takarítás.

Ács János polgármester: Ezt továbbra is figyelemmel kísérik. Tájékoztatja a
Képviselő-testületet, hogy a következő ülésre be kell vinni egy nagyobb volumenű
költségvetési módosítást, mert meg kell oldaniuk a Tapolca-patak vízgyűjtő medrébe
érkező nagyobb csapadék esetén egy gyűjtőmedence kialakítását. A probléma az,
hogy ahol ezt meg tudják oldani szakmailag és technikailag, ott jelen pillanatban két
kábel is elmegy. Ezek kiváltásáról és áthelyezéséről most folynak tárgyalások.
Tarthatatlan állapot, hogy 30-40 mm csapadékvíz leesése esetén veszélyeztetve van a
város csapadékvíz-elvezetése. Fennáll az a veszély is, hogy a csapadékvíz
visszafolyik a szennyvízcsatorna-hálózatba. Képviselő Asszonyt kérdezi, hogy

elfogadja-e a válaszait?

Szatmári Jánosné képviselő: A válaszokat elfogadja. Kéri, hogy amennyiben az
érintett terület eladásra kerülne, figyeljenek arra, nehogy ott maradjon a szobor.
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Ács János polgármester: Kérdezi a Képviselő-testület tagjait, hogy az interpellációra
adott válaszait elfogadják-e?

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

225/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Szatmári Jánosné képviselő által
benyújtott interpelláció tartalmát megismerte,
Ács János polgármester arra adott válaszait
elfogadja.

Ács János polgármester: Elmondja, hogy a polgármester és az alpolgármesterek
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok megismertetéséről a
következő testületi ülésen számolnak be a Képviselő-testületnek. Javasolja, hogy a
meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát
szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

226/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai ülésén a napirendeket a következők
szerint tárgyalja:

1) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007.
évi költségvetés első féléves
végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Volt honvédségi épületek bontásához
hozzájárulás
Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
történő csatlakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Regionális fejlesztési pályázatok
benyújtása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

1) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés első féléves
végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Az önkormányzati törvény szerint számot kell adni az
önkormányzat gazdálkodásáról, valamint féléves beszámolót is kell készíteni. Jelzi,
hogy könyvvizsgáló Úrtól most kaptak telefonon információt, hogy azon az
útvonalon, melyen Tapolcára szokott jönni, közúti baleset történt a reggeli órákban,
ezért forgalomelterelésre kell számítani. Elképzelhető, hogy mire könyvvizsgáló Úr
ideér, ez a napirendi pont már nem lesz aktuális. de ettől függetlenül tárgyalja a
Képviselő-testület. A költségvetés féléves beszámoló tartalmazza a bevételi
kiadásokat, forrásokat, teljesítéseket, helyi adókkal kapcsolatos kivetések, illetve
behajtási, felderítési eredmények, a különböző tőke jellegű felhalmozású bevételek
alakulása, egyéb támogatások, valamint a karbantartások megvalósulását, melynek
értelmében Tapolca városa a 2007-es évben tervezett 4.100.000.- eFt-os módosított
költségvetési főösszeggel szemben az eddigiek alapján 2.259.408.- eFt-tal, azaz 50,1%-
ban időarányosan teljesítette kötelezettségét. A táblázatban látható, hogy működési
hitel felvételére ebben a félévben nem volt szükség. A második félévben is mérsékelt,
odafigyelt, és mértéktartó gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy a tervezett

bevételeiket, kiadásaikat egyensúlyban tudják tartani. Felkéri a bizottságok elnökeit,
ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.

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

Ács János polgármester: Elmondja, hogy módosító indítvány nem érkezett.
Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van

észrevétele, kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

227/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2007. évi költségvetésének első féléves

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2) Volt honvédségi épületek bontásához hozzájárulás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Egyes épületek bontására azért van szükség, mert részben
veszélyessé váltak. Most még az anyagáért meg tudják oldani az épületek bontását,
és nem maguktól fognak összedőlni. A rendezési tervhez kapcsolódóan egy
pályázatot szeretnének benyújtani, melynek előkészítése folyamatban van a közmű

és egyéb infrastruktúra kialakítása tekintetében. Ehhez szükség van ahhoz, hogy az
eljáró hatóság – Sümeg városa – ki tudja adni azokat a szükséges engedélyeket,
amelyek a pályázathoz mellékletként kell csatolni. Szükséges ehhez továbbá olyan
épületek bontása, amelyek egyébként nem nagy építményeket jelentenek, amelyeket
később hasznosításra szántak volna. Az előkészítő iroda képviselőjét kérdezi, hogy
az előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Hársfalvi József szakmai főtanácsadó: Elmondja, hogy az útnyomvonalba esnek
ezen épületek egy része. Az útnyomvonalak majdnem a mostani utak nyomvonalán
futnak, de a mostani 6-8 méter széles útnyomvonalak helyett 22 méteres szabályozási
szélességet kell tartaniuk. Ebbe el kell helyezni az összes közművet, a kerékpárutat, a
csapadékvíz elvezető árkokat és a szennyvízvezetéket. Ha valaki kíváncsi
részletesebben ezekre az épületekre, a fényképeket nála megtekinthetik.

Ács János polgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét,

ismertesse bizottsága álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban a helyrajzi
számozás pontosításra került.

Ács János polgármester: Gépelési hiba történt, a módosítást elfogadja. Képviselő
társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele,
kérdése?

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

228/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a tapolcai volt Kinizsi Laktanya
területén (0110/1 hrsz.) útnyomvonal
biztosítása és közműépítés céljából a határozat
mellékletén jelölt épületek bontásához

hozzájárul.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozás
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Tapolca Város Önkormányzata 2001. óta vesz részt ebben
az ösztöndíj-pályázatban. Tavaly 59, az idei évben várhatóan 56 főt tudnak
támogatni. A megyei önkormányzat ezen belül még 20 fővel tudta támogatni az itt
pályázókat, ami közel 10.000.- forintos havi juttatást jelent azoknak a pályázóknak,
akik a pályázati kiírásnak megfelelnek. A 2008-as évhez való csatlakozást október 1-
ig jelezni kell a minisztérium felé, ezért szükséges most a döntéshozatal. A tavalyi 3
millió forintból 2,9 millió forint került felhasználásra. A Képviselő-testületnek a 2008-
as évre is 3 millió forintot javasol, ami egyúttal kötelezettségvállalás a 2008-as
költségvetésre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangúlag támogatja.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslat A/I. és A/II. pontját egyhangúlag elfogadásra javasolja a

Képviselő-testületnek.

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

Marton József alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a Bursa Hungarica pályázat ettől
a tanévtől még fontosabb lesz, hiszen a tandíj bevezetésével a szociálisan hátrányos
helyzetű tanulók számára egy olyan lehetőség, amivel továbbra is tudják folytatni a
tanulmányaikat. Fontos a pályázatot elbíráló bizottság számára, hogy valós adatok
kerüljenek az adatlapokra. Miután ez a pályázati összeg felülről zárt, az egy talán
jobban rászoruló tanulótól veszi el a lehetőséget. Örül annak, hogy a rendeletükben
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3000-5000.- Ft-ig való támogatást tud az önkormányzat biztosítani a rászorulóknak,
mert így van lehetősége a bizottságnak mérlegelni. Voltak, és lesznek is esetek,
amikor a pályázati űrlapon nem teljesen valós adatok szerepelnek. Erre szeretné
felhívni a bizottság figyelmét. A Bursa Hungarica támogatását örömmel veszi.

Ács János polgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy az
előterjesztéssel kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?

Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.

Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel
a határozati javaslatokat.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

229/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2008. évre csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.

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

Határidő: 2007. október 01.
Felelős: Polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

230/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 2008. évi költségvetése terhére

3.000.000-Ft
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keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a Bursa
Hungarica pályázatok fedezetére.

Határidő: 2008. évi költségvetés elkészítésének
határideje

Felelős: polgármester

4) Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Ács János polgármester: Ezekben az esetekben két pályázatról van szó. Egyrészt a
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséről, illetve az Ipar utcai belterületi gyűjtőút
kiépítéséről, korszerűsítéséről. Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót
kérdezi, az előterjesztéshez kíván-e kiegészítést tenni?

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Mindkét pályázat előtte van, mely
megtekinthető az ülés után. Ez jelenthet egyfajta megtakarítást is, mert kevesebb saját
erőt kell hozzárendelni. A beruházás összköltsége 100 millió forint alatt van. Bízik
abban, hogy mindkét pályázat sikeres lesz. Úgy gondolja, munkatársaival együtt
mindent megtettek ennek érdekében.

Ács János polgármester: Az akadálymentesítés 12,5 millió forintos összegben került
meghatározatásra. A 100 millió forint egy lélektani határ. Jövő hét csütörtökön a

Veszprém Megyei Önkormányzattól kérnek pályázati önerő kiegészítő keretből közel
9 millió forintos összeget. Az önkormányzatnak ez 20,7 millió forintos önrészt jelent
majd két évre. A pályázat sikeressége után 69 millió forintot a pályázat kiírójától
várják. Ez a beruházás csak akkor valósulhat meg, ha sikeres pályázatot tudnak
benyújtani. Felkéri a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

231/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási tervekkel - a gazdasági fejlődés, a
nyugati városrész lakóövezetében a közúti
forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság
javítása, valamint a munkahelyek és a helyi

szolgáltatások gyorsabb megközelítése érdekében
fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai Ipar
utca jó minőségű, megfelelő kiépítettségét.
Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés
2007-2008. években történjen meg az
önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz.-ú,
és a Tapolca, 1964/14 hrsz.-ú ingatlanokon bruttó
99.997.656 Ft, azaz Kilencvenkilencmillió-
kilencszázkilencvenhétezer-hatszázötvenhat
forint beruházási összegben.

A beruházás megvalósítása érdekében a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
belterületi utak fejlesztése támogatására kiírt,

KDOP-2007-4.2.1/B kódszámú pályázati
felhívásra benyújtott, „A tapolcai Ipar utca, mint
belterületi gyűjtőút korszerűsítése, kiépítése”
című pályázattal egyetért a következő forrástábla
szerint:

2007. 2008. Összesen

Pályázati támogatás KDOP-2007-
4.2.1/B

910.000 69.088.350 69.998.350

Tapolca Város
Önkormányzatának

költségvetésből

273.000 20.726.556 20.999.556

Saját erő
Veszprém Megyei

Önkormányzat
Pályázati Önerő

Kiegészítő
Keretéből

117.000 8.882.750 8.999.750

Összesen 1.300.000 98.697.656 99.997.656
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A szükséges bruttó 29.999.306 Ft, azaz
Huszonkilencmillió-
kilencszázkilencvenkilencezer-háromszázhat
forint összegű saját erőt
a Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati
Önerő Kiegészítő Keretéből:
2007. évben 117.000 Ft, azaz Egyszáztizenhétezer
forint összegben, 2008. évben 8.882.750 Ft, azaz
Nyolcmillió-nyolszáznyolcvankétezer-
hétszázötven forint összegben biztosítja,
Tapolca Város Önkormányzatának
költségvetéséből:
2007. évben Tapolca város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos

egyes szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt.
számú rendelet 25. Cím Tartalékok, Céltartalék,
pályázati tartalék megnevezésű 25.838.000 Ft,
azaz Huszonötmillió-nyolcszázharmincnyolcezer
forint összegű előirányzatából bruttó 273.000 Ft,
azaz Kétszázhetvenháromezer forint összeget
biztosít, a 2008. évre fennmaradó bruttó
20.726.556 Ft, azaz Huszmillió-
hétszázhuszonhatezer-ötszázötvenhat forint
összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18 igen szavazattal
– egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

232/2007.(IX.07.) Kt. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI H A T Á R O Z A T

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 221/2007 (VIII.02.) Kt., 222/2007.

(VIII.02.) Kt. határozatait visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Buzás Gyula képviselő: Az „Y” házak és a Radnóti utca lakói megkeresték őket egy
kéréssel a Barackvirág lakóparkban történő építkezések kapcsán. A lakosok kérdezik,
hogyha a lakópark építkezése megkezdődik, a bekötőút mikor kerül bekötésre? Ha
az építkezés elindul, a lakók attól félnek, hogy nagyon nagy lesz a forgalom.

Ács János polgármester: Ez országos közúthálózatba való közvetlen csatlakozást
jelent, a tárgyalások továbbra is folynak. Komoly egyeztetést kell a Közúttal és az
Útfelügyelettel folytatni. Ahogy megkezdődik az építkezés, lesz egy közvetlen
csatlakozás a Veszprémi útra. Tájékoztatja a lakosságot, hogy az építési és rendezési
terv – amely egyébként több hónapon keresztül kifüggesztésre került -, csatlakozási

lehetőséget biztosít a Radnóti utcához is, és folytatása lesz a Barackvirág utcából
csatlakozó útnak, amely egy darabig ki is van építve. Egy városhoz csatlakozó közel
140 építési telek nem lehet egy különálló városrész, annak több úttal kell majd
csatlakozni a városhoz. Meg kell találni annak a módját és lehetőségét, hogy az
építkezés alatt hogyan lehet tehermentesíteni azokat az utcákat, ahol már laknak.
Később, amikor ez elkészül, a fent említett utcák is be lesznek csatolva ebbe a
hálózatba, mert más lehetőségük nincs. A súlykorlátozó táblát azért 7,5 tonnával
helyezték el, mert különben lehetetlenné tették volna az ott lakók tűzifa szállítását. A
jövőben ki fogják rakni a 30 km-es sebességkorlátozó táblát. Az építkezés alatt
lehetőség szerint megpróbálják elterelni a forgalmat, de később egészen biztos, hogy
csatlakozni fog a város útvonal-hálózatához.

Koppányi Ferenc képviselő: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság a Barackvirág Óvoda, a Kertvárosi Óvoda, valamint a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről készült

jelentést megismerte, és elfogadta.

Presits Ferenc képviselő: A véradás jelenleg a régi véradóban működik. Tudomása
szerint ebben a hónapban megszűnik az a helyiség, mert más célra kell a kórháznak.
Kéri, hogy keressenek megoldást arra, hogy megfelelő, humánus helyen történjen a
véradás a kórházon belül. Felvetődött annak a kérdése, hogy az új orvosi ügyeletben
a véradás napjára ott helyiséget lehetne igénybe venni.

Ács János polgármester: A Vöröskereszttől ezzel a problémával kapcsolatban
megkeresték. A kórház igazgatóját felhívta. A kórház fejlesztési tervének megfelelően
mivel a véradóállomás megszűnik, és már csak vérdepóniaként fog működni, ilyen
nagyságrendű helyiségre nincs szüksége. Igazgató Úr elmondta, hogy szó sem volt
arról, hogy a kórház nem biztosítaná a területén a véradás lehetőségét. Szerinte ez
egy légből felkapott hír volt. Igazgató Úr ígéretet tett arra, hogy felveszi a kapcsolatot
a Vöröskereszt helyi elnökével, és ők megbeszélik a további teendőket.

Lévai József képviselő: Kérdezi, hogy a kórház jelenlegi működtetője által beígért
járóbeteg-szakellátás beköltöztetése hogy halad? Lehet-e vállalni azt, hogy határidőre
be tudják fejezni?
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Ács János polgármester: A cég igazgatójával folytatott telefonbeszélgetéseket.
Szeptember hónap közepén várja személyes találkozásra is, aki egyben ígéretet tett
arra, hogy a megadott határidőre meg fog történni az átköltöztetés.

Dr. Imre László jegyző: A tervezett beruházás engedélyezési eljárása folyamatban
van, jelen pillanatban minden egyeztetést elvégeztek. Az előkészítési munka
gőzerővel megy, az építési engedély kiadható. Mivel ez beltéri munkákat
feltételezhet, remélhetőleg be is tudják majd fejezni.

Szatmári Jánosné képviselő: Ha az útjavítás vagy felújítás megtörténne a Dobó
lakótelepen, amiről már beszéltek, akkor a Stadion utcában a járda javítását legalább
odáig meg kellene csinálni, amíg eléri a házakat a járda. Egyik oldalon van járda,
ami kivezet az úthoz, azt kellene valamilyen módon megjavítani.

Ács János polgármester: Erre most ígéretet nem tud tenni, de megnézik.

Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: A reggeli órákban
három helyi járat is érinti a Stadion utcát. Az iskolások biztonságos leszállása
érdekében a rendőrhatósággal egyeztetve kialakítottak egy emelt, pódiumnak
nevezett buszmegállót, ami az iskolások részére ugyan buszmegálló jelleggel
működik, viszont az utca lakói is használhatják le és felszállásra. Korábban is jött már
a Stadion utcai lakosok részéről ilyen kérés. A kátyúzás azon a környéken
megtörtént, a járdát megnézik, hogy milyen műszaki megoldással lehet
biztonságosabbá tenni. Ha burkolatot érint, akkor jelentős költséggel kell
számolniuk.

Szatmári Jánosné képviselő: A Keszthelyi úti buszmegállót kell inkább
megközelíteni nekik.

Marton József alpolgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet és a város
lakosságát, hogy az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Napok
hamarosan elkezdődnek. Ebben a programsorozatban Tapolca városa már régóta
részt vesz. Elkészült Diszel felé a kerékpárút, az I. szakasz átadása fog történni
szeptember 21-én. Olyan programot próbálnak megvalósítani, hogy valóban
kerékpárosok is vegyenek részt ezen a rendezvényen. Szeptember 22-én, szombaton
délelőtt nagyobb volumenű változást fognak okozni a város életében. Úgy
gondolták, ha már Európai Autómentes nap lesz szeptember 22-e, akkor
próbálkozzanak meg a város Fő utca egy részének lezárásával, ott különböző
rendezvények lebonyolításával. Ez azt jelenti, hogy szombaton 7.30-tól 13.00 óráig az
Iskola utca és a Batsányi utca közti parkolót és feltáró utat lezárnák, és itt különböző
programokkal hívnák fel arra a figyelmet, hogy mennyire fontos, hogy minél
kevesebben használják az autójukat, és minél többen próbálkozzanak kerékpárral és
sétával. Kéri a város lakosságának megértését. A tapasztalatokat levonva,

továbbgondolva lehet majd arról beszélgetni, hogyan lehetne ezt majd rendszeressé,
illetve folyamatossá tenni.
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Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Tájékoztatja Tapolca város
lakosságát és a kultúraszerető közönséget, hogy az Oktatási Minisztériumhoz
benyújtott Közkincs pályázatuk sikerrel járt, 1.800.000.- Ft támogatási összeget
nyertek, amit a saját erővel kiegészítve ebben az évben a Tamási Áron Művelődési
Központ aulájában megvalósulhat a világítótestek cseréje, valamint az
alumíniumburkolat eltávolítása a földszinten.

Bakos György képviselő: A várost és a városkörnyék lakóit tájékoztatja, hogy
szeptember 22-én 15.00 órai kezdettel Tapolca város, a Szász Márton Általános
Művelődési Központ, valamint a Hegyközség szervezésében a hagyományoknak
megfelelően szüreti felvonulást rendeznek Tapolca-Diszel városrészben, melyre
mindenkit szeretettel várnak.

Dr. Zsiray Ferenc Városszépítő Egyesület elnöke: Az idén Tatán rendezték meg a
Város- és Faluvédők Szövetsége az országos találkozóját, melyen az egyesületük is
részt vett. Jövő évre – az egyesületük fennállásának 25. évfordulójára – sikerült
elérniük azt, hogy a 27. országos találkozót Tapolca rendezze. A plenáris ülésen a
kiemelt hat előadás közül kettőre felkérték egyesületüket. Az első helyen a jól
működő egyesületek címszó alatt a tapolcai egyesület bemutatkozására kerülhetett
sor. A negyedik helyen a szobrok, táblák, építményekkel kapcsolatos városszépítői
tevékenységről pedig Orbán alelnök Úr tartott előadást képes vetítéssel együtt.
Kiadmányaikat pillanatok alatt szétkapkodták, ebből látszik, hogy nagy az
érdeklődés a város iránt. A tapasztalatok vegyesek voltak. A jövő évi rendezvényre
szeretné kérni az Önkormányzat és a Képviselő-testület támogatását. Úgy gondolja,
olyan időpontban kellene megtartani a rendezvényt, hogy a 200-300 közötti
idelátogató küldött elhelyezése ne okozzon gondot. Az iskolaév befejeztével kellene
a rendezvényt lebonyolítani, ez három éjszakát venne igénybe. Kérdezi, hogy ez az
időpont a Képviselő-testületnek megfelel-e? Elmondja, hogy Tatán 60 egyesület

képviseltette magát, 507 fő személyében. Elnökségi ülésük kedden lesz, melyre
tisztelettel meghívja Polgármester Urat. A „Virágos Tapolcáért” mozgalommal
kapcsolatban köszöni az Önkormányzat támogatását, közreműködését.

Ács János polgármester: Jövő héten szabadságon lesz, nem tartózkodik a városban.
Alpolgármester Úr fogja a várost képviselni az egyesület ülésén. Kollégiumi szállást
már a megyével kell egyeztetni. Gratulál a Városszépítő Egyesület sikereihez.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Ács János polgármester megköszöni a
részvételt, és a nyilvános ülést 08.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Ács János Dr. Imre László
polgármester jegyző


