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

Ügyiratszám: 1/132-39/2010.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010.
október 28-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Bognár Ferenc
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Szalkai Zsolt  képviselők 

Dr. Imre László jegyző, Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó, Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási 
Irodavezető, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Ihász József – Építéshatósági Csoportvezető, Hársfalvi József 
Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető, Szabóné Szakács 
Judit – Általános Igazgatási Irodavezető, Papp Zoltán Tamás – 
főépítész, Tóth Mária – oktatási referens, Ughy Jenőné – 
Okmányiroda vezetője, Városi Televízió munkatársai, Kertész 
Márton – informatikus, Vasáros Nikolett jegyzőkönyvvezető, 
Tapolca Város polgárai.

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Vörös Béla – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja,
Dobó Zoltán – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja,
Dr. Flórián Csaba – Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
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ügyvezető igazgatója, Szollár Gyula – Széchenyi István 
Szakképző Iskola igazgatója, Halász János – mesterszakács, 
Frang Lászlóné – Tapolcai Óvoda vezetője,  Dr. Zsiray Ferenc – a 
Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Bajner Imre – Tapolcai 
Általános Iskola igazgatója, Kárpáti Imre – Tapolcai
Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Unger Ferenc –
könyvvizsgáló

Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a 
városi televízió nézőit. Elmondja, hogy az alakuló ülésen Vörös Béla bizottsági tag 
nem tudott részt venni, az esküt nem tudták kivenni tőle, ezért most a napirendek 
előtt az eskü kivétellel kezdenek. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel ideje alatt 
álljanak fel.

Császár László polgármester Vörös Bélától az esküt kiveszi. Vörös Béla bizottsági tag az
esküokmányt aláírja.

Császár László polgármester: Napirendek előtt néhány bejelentést szeretne tenni. 
Korábbi időszakban a Képviselő-testületnek volt egy jó szokása, melyet szeretnének 
megtartani. Az elmúlt időszakban a városban történt olyan eseményeket, amik 
különböző személyekkel kapcsolatos, illetve olyan elismeréseket, amiket a város 
érdekében vagy munkájában kifejtett tevékenységért valaki kapott. Ezt szeretné a
testület előtt és a város nyilvánossága előtt is megosztani. Ebből az alkalomból egy 
emléklapot szeretne átnyújtani Halász János Oscar-díjas, többszörös mesterszakács
részére, aki a Magyar Népi Sütő-Főző Hagyományok Őrzője című versenyen komoly 
elismerést kapott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöksége és
mesterbizottsága döntése alapján a magyar gasztrokultúra és népi hagyományok
érdekében végzett sokéves munkájáért. Köszöni az eddigi munkáját, amit Tapolca
városért és ezért a munkáért tett. Reméli, hogy még sok kitüntetésben lesz része. A
hagyományos tapolcai pörköltfőző versenyeken ezután is szeretettel várják, hiszen 
már tíz éve a mesterszakács látja el a zsűri elnöki tisztjét. További jó egészséget 
kíván.

Halász János mesterszakács az elismerő emléklapot Császár László polgármester úrtól átveszi.  

Császár László polgármester: Az előző ciklus lezárásaként két hivatali dolgozó a 
Tapolca és Környéke Kistérség Közszolgálatáért kitüntetést vehette át. Ebből az 
alkalomból szeretne gratulálni a hivatal munkatársa és Tapolca lakossága előtt 
szívből gratulálni Ughy Jenőnének és Parapatics Tamásnak, akik a kistérségtől ezt a 
nemes kitüntetést kiérdemelték. Munkájukhoz további jó egészséget kíván.

Ughy Jenőné a tapolcai okmányiroda vezetője és Parapatics Tamás önkormányzati 
főtanácsadó Császár László polgármester úrtól az elismerő emléklapot átveszik.  

Császár László polgármester: Elmondja, hogy napirend előtt a polgármester és az 
alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, illetve a lejárt határidejű határozatokról 
lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők 
fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót 12 igen szavazattal – egyhangúlag –
elfogadja.

Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület valamennyi 
tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy vegyes
ügyek keretében „Az Ovisokért Alapítvány által közművelődési pályázaton elnyert 
támogatás felhasználási céljának módosítása” című előterjesztést vegye fel. Császár 
László polgármester az ügyrendi javaslatát szavazásra teszi fel.

14/Ü/2010. (X.29.) Kt.         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete mai nyilvános ülésén a meghívóban
szereplő napirendeket tárgyalja azzal a
módosítással, hogy Vegyes ügyek keretében „Az
Ovisokért Alapítvány által közművelődési pályázaton 
elnyert támogatás felhasználási céljának módosítása”
című előterjesztést vegye fel:  

NAPIREND

1) Az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

2) Polgármesteri összeférhetetlenség
megszüntetéséhez hozzájárulás kérése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester 

3) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-
szervezési Társulás Társulási Tanácsába
tagok delegálása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

4) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi
belső ellenőrzési munkaterve 
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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5) Előrehozott szakképzés indításának 
engedélyezése a Széchenyi István
Szakképző Iskolában 

Előterjesztő: Császár László polgármester  

6) A Tapolcai Kórház Egészségügyi
Nonprofit Kft. feladatellátásában a
szülészet – nőgyógyászat helyreállításának 
kezdeményezése

Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) Tapolca, Ipar utca közútkezelői 
feladatainak átadása, valamint a Május 1.
utca közútkezelői feladatainak átvétele 

Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) A tapolcai Tavasbarlang további
üzemeltetésének vizsgálata

   Előterjesztő: Császár László polgármester  

9) Bezárt postahivatalok újranyitásának
kezdeményezése

 Előterjesztő: Császár László polgármester 

10) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) Beszámoló Tapolca Város
Önkormányzatának fenntartásában lévő 
intézmények nyári karbantartási, felújítási
és beruházási feladatainak elvégzéséről  

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

12) Tapolca Keleti városrész, Barackos
lakóterület gázhálózat építése

 Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK

- Az Ovisokért Alapítvány által
közművelődési pályázaton elnyert 
támogatás felhasználási céljának
módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester  

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

1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása   
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Ez a rendelet az Ötv. alapján a Képviselő-testület 
rendeletben határozza meg a képviselők tiszteletdíját. 2006-ban illetve 2008-ban 
módosították ezt a rendeletet, ezért is kellene módosítani. 2010. március 1-től a 
jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet miatt egy rendeletet ha módosítanak, 
akkor az új szabályoknak is meg kell feleltetni. Jelen előterjesztésben az 
illetményalap szorzóját változtatták meg, a többi százalékos rész, ami alapján a
képviselő és a bizottsági tagok tiszteletdíjak egyéb szorzói nem változnának, így az 
illetményalap az tízezernél nagyobb lakosú település esetén 2,2-es szorzó kerülne
elfogadásra, így a 85.030.- forint lenne az az alap, ami a Képviselő-testület tagjait és 
38.265.- forint ami bizottságok külső tagjait megilletné. Felkéri a bizottságok elnökeit, 
ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

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

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

19/2010. (X.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 19/2010. (X.29.) önkormányzati
rendelet tervezetét az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról elfogadja, és azt 
rendeletei közé iktatja.
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2) Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester 

Császár László polgármester: Az ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármester
úrnak.

Sólyom Károly alpolgármester: A Helyi Választási Bizottság 68/2010. (X. 03.) HVB
határozata alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. 
október 3-ai választásán Tapolca Város Polgármestere Császár László lett. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2010. október 12-én megtartott alakuló 
ülésén Császár László polgármestertől dr. Kajtár György a Helyi Választási Bizottság 
elnöke az esküt kivette, polgármesteri jogait ettől a naptól gyakorolja. Az Ötv. 33/A. 
§ határozza meg a polgármesterrel kapcsolatban az összeférhetetlenségi szabályokat.
Az Ötv. 33/A. (2) szerint „A főállású polgármester: gazdasági társaság vezető 
tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, 
felügyelő bizottságnak tagja. Polgármester Úr megválasztását megelőzően a 
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki
tisztségét töltötte be, melyet a továbbiakban is be kíván tölteni. Ez a tisztség –
tekintettel arra is, hogy Tapolca városában is működik járó és fekvőbeteg ellátást 
biztosító intézmény – az egészségügyi szabályozás jelenlegi helyzetében rendkívül
fontos. Mindenképpen szerencsésnek minősül az, ha olyan helyen van polgármester 
úr, ahol befolyással bíró döntést is tud hozni, illetve erre a döntésre próbálja azon
kollégák figyelmét ráirányítani, akik ebben döntést hoznak. Erre való tekintettel
Császár László polgármester úr bejelentette, hogy vele szemben a Képviselő–testület 
hozzájárulásával feloldható összeférhetetlenségi ok áll fenn, melynek
megszüntetéséhez kéri a Képviselő–testület hozzájárulását. Felkéri az Ügyrendi 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?

Császár László polgármester: Személyes érintettsége miatta a szavazásban nem
kíván részt venni.

Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.

Személyes érintettség bejelentése miatt a Képviselő-testület 11 tagja szavaz.  
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal 
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

125/N/2010. (X.28.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete hozzájárul, hogy Császár László
Tapolca Város Polgármestereként a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.
igazgatóságának elnöki tisztségét
megválasztását követően is betöltse. 

Sólyom Károly alpolgármester: További sikeres munkát kíván.

Császár László polgármester: Köszöni a bizalmat a Képviselő-testület részéről.  

Sólyom Károly alpolgármester az ülés vezetését visszaadja Császár László polgármester
úrnak.

3) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsába tagok delegálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A választások miatt a delegálásokat meg kell újítani,
hiszen több képviselő, aki a társulás delegáltja volt, már nem tagja a Képviselő-
testületnek. 2008-ban alakult a Somló Szakképzési Társulás. Ebbe 3 főt tud Tapolca 
Város Önkormányzata delegálni. Az előző időszakban is megpróbálták úgy 
képviselni a társulást, hogy Tapolca érdekei mindig kifejezésre kerüljenek. 50-50%-os
a részvételük a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Javasolja a mostani Társulási
Tanácsba Bognár Ferenc, Marton József és Sági István képviselő urak. Valamennyien 
az oktatásban tevékenykednek, jelenleg is tudnák képviselni Tapolca város érdekeit.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az
előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Császár László polgármester: Szeretné megköszönni Vörös Bélának és Buzás
Gyulának a Képviselő-testület korábbi tagjainak az elvégzett munkáját ebben a 
társulási tanácsban. Bízik abban, hogy a mostani képviselők is hasonló szinten tudják 
képviselni a várost. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
kinek van észrevétele, kérdése?

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

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

126/N/2010. (X.28.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 122/2008. (V. 13.) Kt. határozattal
delegált Buzás Gyulát és Marton Józsefet és a
83/2009. (IV. 24.) Kt. határozattal delegált Vörös
Bélát a Balaton –felvidék- Somló Szakképzési-
szervezési Társulás Társulási Tanácsból
visszahívja, és egyben a Képviselő-testület 
megköszöni a Társulási Tanácsba végzett eddigi
lelkiismeretes munkájukat.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

127/N/2010. (X.28.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási
Tanácsába Tapolca Város Önkormányzata
képviseletére
1. Bognár Ferenc
2. Marton József
3. Sági István
képviselőket bízza meg. 
 Társulási Tanács tevékenységéről és az ott 
végzett munkájukról a Képviselő–testületnek 
évente be kell számolni.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Minden évben a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni 
a következő évi belső ellenőrzési munkatervet. A helyi önkormányzatokról és az 
Áht-ról szóló törvény alapján határozza meg. 2009-ben elkészítették 2013. évig szóló
stratégiai tervüket, amelyekben ezek a hosszú távú elképzelések, célok
megfogalmazódtak. Ez alapján került elkészítésre a 2011. évi belső ellenőrzési terv, 
ahol meghatározták az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakokat. Azok a 
célok, amelyek megfogalmazásra kerülnek összhangban vannak a hosszú távú
tervükkel. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

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

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

128/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Önkormányzat 2011. évi belső 
ellenőrzési munkatervét az 1. számú melléklet 
szerint elfogadja.
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5) Előrehozott szakképzés indításának engedélyezése a Széchenyi István 
Szakképző Iskolában 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A közoktatási törvény módosítása lévén került vissza
az előrehozott szakképzés a képzési rendszerbe. Ezzel kapcsolatban a Széchenyi 
István Szakképző Iskola igazgatója kereste meg szeptemberen, hogy ezt a képzést 
szeretnék ők is felvenni, mivel az RFKB a döntését szeptember 17-én hozta meg. A 
TISZK pedig szeptember 23-án tudta ezt véglegesíteni. A Képviselő-testület már 
erről nem tudott tárgyalni, hiszen a választásokig nem volt rendes ülés. Ezt a döntés 
igazgató úrral akkor megbeszélte, hiszen a határidők fontosak voltak, mert meg 
kellett jelentetni a „Hogyan tovább” című kiadványban, illetve október 31-ig a KIR 
rendszerben is rögzíteni kell a képzési formát, hogy a 2011-2012-es tanévre a
beiskolázást el tudja indítani. Ezt kell a Képviselő-testületnek szentesíteni, hogy az 
iskola ezt a képzési formát fel tudja venni a megye többi iskolájához hasonlóan.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

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

129/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete, engedélyezi, hogy a Széchenyi István
Szakképző Iskola a 2011/2012-es tanévtől 
kezdődően előrehozott szakképzési osztályokat 
indíthasson.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6) A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. feladatellátásában a
szülészet – nőgyógyászat helyreállításának kezdeményezése   
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A következő napirendek is olyan előterjesztéseket 
tartalmaznak, amikben ő szeretné a Képviselő-testülettől kapni egy megerősítést 
ahhoz, hogy az elmúlt időszakban és a kampányban is ebben teljes mértékű 
konszenzus volt mindenki részéről, hogy azok a célok, amelyek megfogalmazásra 
kerülnek, azokat mindenki célként tűzte ki. A Képviselő-testület támogatását kéri 
abban, hogy a tárgyalásai során tudja igazolni, hogy a teljes városvezetés és a
lakosság e mögött az elképzelés, akarat mögött van. 2007-ben a miniszteri döntés
alapján április 1-től a struktúraváltozás miatt az ágyszámokat átstrukturálták 
kórházukba n, és ekkor került megszüntetésre a szülészet, nőgyógyászat. Ez a RET 
döntése volt akkor. A RET nem tudta meghozni konszenzussal ezt a döntést, ezért
szállt rá a miniszterre, és a miniszter hajtotta végre ezt a döntést. Ahhoz kéri a
felhatalmazást, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy hogyan és milyen 
formában tudnák megoldani azt, hogy Tapolcán születhessenek gyermekek, és
hogyan lehetne visszaállítani a szülészet-nőgyógyászatot, vagy esetleg valamilyen 
más alternatív módot találni erre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

Rig Lajos képviselő: Számára nagy öröm, hogy ezzel a kérdéssel a város vezetősége 
ismét foglalkozik, ezt személyes ügynek is tekinti. 2007-ben megszüntetésre került a
szülészet, nőgyógyászat, ez egyrészt miniszteri rendelet, másrészt a város vezetése is 
kicsit hibás abban, hogy ezt engedte ilyen gyorsan kicsúszni a kezéből. Úgy véli, 
hogy vannak hasonló jellegű kórházak, mint Tapolca, ott van Körmend, ahol 
megmaradhatott a szülészet, és a mai napi üzemel. Az az osztály, ami egyszer
aktívként működött, és elvittek innen Tapolcáról, elhelyezték Ajkára és Keszthelyre 
az ágyszámokat, azt nagyon nehéz dolog lesz visszahozni, de nem lehetetlen.
Támogatását adja bármilyen szinten arra, hogy erre sor kerüljön. Meg kell vizsgálni
annak a lehetőségét is, hogy ha a szülészetet valamilyen formában nem tudják 
visszahozni – szülőotthon, szülőház, kórházon belül működő szülőotthonok, aminek 
a jogi hátterét először meg kell vizsgálni, hogy ez hogy lehetséges. A szülészet 
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megszűnésével szakmát is vesztettek. Elmentek szülészdoktorok, szülésznők, 
csecsemőgondozók. Ezeknek a pótlása is nagyon nehéz. Véleménye szerint ez egy 
iránytű a későbbiekben, hogy a meglévő aktív osztályok azok maradjanak meg. Ha a 
sebészetet és a belgyógyászatot is elengedik ilyen könnyen, akkor nyolc év múlva
lesz egy nagy kórházuk, ami már száz éve is állt, és akkor már csak krónikus ellátás
fog benne folyni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ez lebegjen mindig a szemük előtt, 
hogy város kórház nélkül nincs, és nem is lesz. A szülészet fontos. Ha jól tudja,
három éve született gyermek Tapolcán, azóta a szülőknek meg kell oldani azt a 
problémát is, hogy Ajkára a hozzátartozóknak el kell menni. Véleménye szerint nem
lehetetlen visszahozni a szülészetet, nagy erőfeszítés lesz, nem egyéves távlatban kell 
gondolkodni, hanem kb. két-három év, mire minden papír és jogi dolog
elrendeződik. Polgármester úr fel lenne egy kérése, hogy havi szinten tájékoztatást 
szíveskedjen adni neki, hogy hol tart az ügy.

Császár László polgármester: Ez a felhatalmazás arról szól, hogy a tárgyalásait
annak súlyában tudja megkezdeni, hogy a Képviselő-testület teljes mellszélességgel 
mögötte van. A tárgyalásairól – mint ahogy már korább is – a Képviselő-testület 
értesülni fog, ez is bent lesz a tájékoztatásokban. Az, hogy annak idején az akkori
Képviselő-testület és a város is hibás volt, a város vezetése nem kívánta 
megszüntetni a szülészet-nőgyógyászatot. A RET-ben nem született döntés. Azok az 
érintett önkormányzatok, akik részt vettek ebben a döntésben, nem tudtak
konszenzusra jutni, hiszen senki nem mondott le az aktív ágyairól, ezért került ez a
miniszter asztalára, aki a végső döntést meghozta. Ezek az átrendeződések 
megtörténtek a tapolcai kórházban, de természetesen az ország összes kórházában.
Megkeresnek minden olyan érintettet, aki ebben az ügyben döntés-előkészítőként, 
vagy döntéshozóként részt vehet a mai jogszabályi hátterek folytán. Az is látható,
hogy az egészségügyben a következő évben egy átstrukturálódás várható, és ebben 
kellene nekik olyan előkészítéseket tenni, hogy egy majdani átstrukturált helyzetben 
is jó pozícióban legyen a tapolcai kórház, amiben a szülészetet vissza lehetne állítani.

Bízik abban, hogy a Képviselő-testület és a lakosság is a döntés mellett leteszi a 
névjegyét.

Lévai József képviselő: A megszüntetés pillanatától elmondható, hogy a Képviselő-
testület egyöntetűen mindig úgy foglalt állást, hogy ez egy olyan veszteség, amely a 
várost érte, hogy adandó alkalommal visszaállítandó. Az eredeti miniszteri
javaslatban Tapolca összességében kevesebb ágyszámmal, de a szülészettel szerepelt.
Sajnálatosnak tekintette akkor is, hogy a RET annak idején nem vállalta fel azt, hogy
élve a lehetőséggel, akár csak megerősítse ezt a miniszteri előzetes ajánlatot, hanem a 
háttérben mindenki nekiállt lobbizni, és a lobbieredményeként született módosított
elképzelését hagyta jóvá. Ha ezt mindenki felvállalta volna őszintén, akkor nem ilyen 
döntés született volna.

Császár László polgármester: Hozzáteszi, hogy a RET-ben is konszenzusos döntés
kellett volna. Ott nemcsak Tapolcáról kellett volna dönteni, hiszen nem egy kórházat
érint, hanem a régióban lévő valamennyi egészségügyi intézményt. A nagy 
kórházak, a nagy egészségügyi ellátók érdekeivel nem egyezett meg és emiatt került
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ez a miniszter elé. Az ország valamennyi ilyen döntése a miniszternél landolt, hiszen
egyetlen Regionális Egészségügyi Tanács sem hozott konszenzusos döntést.

Horváthné Német Edit alpolgármester: Szívügyének tekinti a szülészet-
nőgyógyászat ügyét. Az előző ciklusokban is kiállt minden egyes olyan döntésük 
illetve elképzelésük mellett, ami ezzel kapcsolatos volt. Napi szinten foglalkozott
ezekkel a kérdésekkel. Őszintén mondja, hogy ez a döntés teljesen rajtuk kívül 
született. Nekik ehhez semmi közük nem volt. A szavazatukat, a beleegyezésüket
ehhez nem adták. Azóta is igyekszik, hogy ez a kérdés napirendi ponton legyen.
Nekik az is egy jó megoldás lenne, ha valamilyen alternatív megoldás születne. Ha
nem szülészet-nőgyógyászati osztály, akkor szülőotthon, vagy az otthonszülés 
lehetőségének megteremtése. Egy a céljuk, hogy születhessenek gyermekek 
Tapolcán, és ebben mindenki egyetért az itt ülők közül.  

Rig Lajos képviselő: Polgármester úr említette a kormányzat egészségügyi
struktúrájának átalakítását. Ennek is vannak veszélyei, oda kell figyelni, mert a 2009-
es évben kezdődött el a struktúra átalakítás. Az akkori kormány elkezdte, a mostani 
kormány is hangoztatta ezt, de ha jól tudja, akkor 27 milliárd forintot osztanak szét a
kórházak között. A kormány véleménye szerint azt az osztályt, ami nem rentábilis,
azt be kell zárni, vagy át kell alakítani. Véleménye szerint a mai Magyarországon
nincsen olyan osztály, ami gazdaságos lenne és pluszt termelne. Minden egyes
kórház görgeti maga előtt a veszteségeit, ezért a város vezetésének a feladata az, 
hogy a hiány pótolja. Egy Tapolca szintű kórház, ami már száz éve kórház, és 
véleménye szerint jó hírű és jó szakembergárdával rendelkezik, ezt nekik 
kötelességük megtenni, hogy támogassák mind anyagilag, mind erkölcsileg.

Császár László polgármester: Azokat az elképzeléseket természetesen Veszprém
Megyei Kórházban, mint az Igazgatóság elnöke a nagy strukturális átalakításokhoz
egy kicsit közelebb van. Dr. Rácz Jenő főigazgató úr személye egyébként ebben az 

előkészítő munkacsoportban részt vesz, tehát a kormányzati előkészítő 
munkacsoportban. Ő most jelenleg a soros elnöke a Kórházszövetségnek is. Tudja, 
hogy a 2011. év az, ami ennek az átalakítás előkészítésének az éve lesz. Nagy 
valószínűséggel 2012-től várhatók a nagyobb mérvű változások. Nekik addig kell ezt 
a tapolcai struktúrát olyan helyzetbe hozni, hogy amikor ezek a nagyobb mérvű 
átalakítások létrejönnek, akkor egy működő, jól működő stabil kórházuk legyen a 
megfelelő, általuk is preferált osztályokkal, elképzelésekkel. A jelenlegi kórház 
vezetésével is ezen dolgoznak. A megyei struktúrában Tapolca helyét hosszútávon a
működőképességét megőrizve azt fogja képviselni, hogy a tapolcai kórház ne csak az 
elmúlt száz évben, hanem a következő száz évben is tapolcai kórház legyen. Lesznek 
feladataink az elkövetkezendő években. A Képviselő-testület is többször ilyesmivel 
foglalkozni. Bízik abban, hogy sikerül olyan pozíciókat elérni, amivel a stabilitását és
a hosszú távú működését a kórháznak biztosítani tudják. Ebbe kapcsolódik bele a 
szülészet-nőgyógyászat kérdése is.  

Horváthné Németh Edit alpolgármester: A környező településeket szeretnék 
megszólítani, illetve a polgármestereket, hogy gondolják át újra a testületek, hogy ez
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a kórház nemcsak Tapolca város kórháza. A betegek többsége nem tapolcai lakos.
Szeretnék újra kérni, ezt meg fogják tenni más módon is, hogy Tapolca város
kórházát érezzék maguknak  környező települések lakói is, hiszen nap mint nap ők 
idejönnek gyógyulni, itt veszik igénybe a szolgáltatásokat. Ez egy térségi
összefogással könnyebben fog menni.

Császár László polgármester: Ezt a döntést a kistérség polgármestereinek is el fogja
mondani, amit remél, hogy anyagilag is mérhető lesz, nemcsak erkölcsi támogatás 
lesz.

Lévai József képviselő: Úgy tudja, hogy amikor visszakerült a kórház a város
tulajdonába, akkor a kistérség 8 millió forintos felajánlást tett. Ez bíztató lehet a jövőt 
illetőleg is. Csatlakozna polgármester úr azon gondolatához, hogy amennyiben újra 
téma lesz a kórházi struktúra átgondolása, akkor biztos, hogy fontos szempont lesz,
hogy a kórház anyagi háttere mennyire biztosított, túl azon, hogy a szakmai
kritériumoknak meg tud-e felelni.

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

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

130/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–
testülete fontosnak és szükségesnek tartja, hogy
Tapolca város, valamint vonzáskörzetéhez
tartozó települések lakosságának magasabb
szintű egészségügyi ellátásának biztosítása 
érdekében a Tapolcai Kórházban a szülészet –
nőgyógyászat aktív szakmacsoport a jövőben 
ellátásra kerüljön. Erre való tekintettel
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
hogy ezen cél elérése érdekében tegyen meg
minden szükséges intézkedést Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő–testülete nevében. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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7) Tapolca, Ipar utca közútkezelői feladatainak átadása, valamint a Május 1. utca 
közútkezelői feladatainak átvétele 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: 2009-ben elkészült az Ipar utca felújítása, amit
pályázati forrásból sikerült megvalósítani. Közel 130 millió forint összegből 90 millió 
forint volt a támogatás. Jelenleg az útnak a karbantartása, felújítása az önkormányzat
kötelezettsége. Ez ilyen időszakban nem okoz gondot. Ahhoz, hogy a teherforgalmat 
a Május 1. utcáról át tudják irányítani az Ipar utcára, ehhez ezt az átadás-átvételt
végre kellene hajtani. Az engedélyezés a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe
tartozik. Ehhez kell ez a támogatás, hogy meg tudják ezt a lépést tenni.
Természetesen azt szeretné képviselni, hogy egy hasonló minőségű utat kapjanak 
vissza az Ipar utca fejében. A Május 1. utcának legalább egy felületi felújításra van
szüksége. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.

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

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

Lévai József képviselő: Pályázati pénzből valósították meg az Ipar utca felújítását. 
Nem fog az gondot okozni, vagy csak kezelői váltás lesz?  

Császár László polgármester: Kezelői váltás lesz. Volt már a déli elkerülő úttal is 
hasonló kérésük. Ott a tulajdonviszonyokat kellett rendezni. Több vagyonkezelője 
volt a különböző állami tulajdonoknak, most ez egy kézbe került, talán így már össze 
lehet hozni egy olyan átadás átvételt a Déli elkerülő útnál. Arra már van Képviselő-
testületi felhatalmazás, csak odáig tudtak eljutni, hogy az üzemeltetést már a Kht.
végzi, ő végzi a karbantartást, a hóeltakarítást és az egyéb munkálatokat, de a 
tulajdonviszonyok rendezése még ott sem történt meg. Itt is szeretnék rendezni a
kezelői és tulajdonviszonyokat.  

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

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

131/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy kezdjen tárgyalásokat az
Ipar utca állami közútkezelésbe vonása és ezzel
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egyidejűleg a Május 1. utca önkormányzati 
kezelésbe vétele érdekében.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester

8) A tapolcai Tavasbarlang további üzemeltetésének vizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: A cél, hogy a tapolcai Tavasbarlang kerüljön tapolcai
üzemeltetésbe. Az előterjesztésben leírták, ami alapján a Tavasbarlang az elmúlt 
néhány évtizedben kinek a kezelésében és hogyan működött. Tapolca városa mindig 
kimaradt ebből. Azok a költségek, amik itt maradnak rájuk, az a korábbi időszakban 
is így volt. Tettek erőfeszítéseket az elmúlt időszakban ennek az üzemeltetői jogának 
a megszerzésére, hiszen ez állami tulajdonban van. Ennek az üzemeltetési-kezelői 
jogát tudnák megszerezni. Erre történtek már próbálkozások. Sajnos ez nem sikerült.
Amikor a Bauxit Bánya Kft. bérleti szerződése lejárt, akkor a Nemzeti Park ezt nem 
adta tovább. Azóta is ezek a gondok felmerülnek, amik az előterjesztésben is leírásra 
kerültek. Számtalan javaslat megfogalmazásra került. Nekik ezzel kapcsolatban több
százoldalnyi dokumentációjuk van, hogyan, miként szeretnék ezt megvalósítani,
milyen elképzeléseik vannak. Tapolca nevével a Tavasbarlang összeforr, és az ide
látogató vendégek sem tudják azt, hogy a városnak nem sok köze van hozzá. Ha
problémát észlelnek – ez az elmúlt időszakban többször is megnyilvánult -, több 
levelet, e-mail kapott a másfél kétórás sorában állások miatt. Megköszönték azt a
lehetőséget, hogy ott izzadtak több órán keresztül, amíg lejutottak a barlangba, és 
nem biztos, hogy jó szájízzel mentek el Tapolcáról, vagy emlékeznek vissza
Tapolcára. Úgy gondolja, hogy nekik ebben igenis van kötelességük, felelősségük. 
Ahhoz az is kell, hogy belelássanak ezekbe a dogokba. A bevételekből, ami az egyik 
legfontosabb, részesedni tudjon a város, hiszen az ott képződő bevételből sok 
minden problémát meg lehetne oldani. Az előterjesztés határozati javaslatában annyi 
módosítást tenne, hogy a 7. sorból a nonprofit szót szeretné törölni. Ezzel
egyértelműbb és nagyobb teret tudnak maguknak engedni, ha ez a szó kikerül. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatban a nonprofit szó törlésével egyhangúlag elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

Koppányi Ferenc képviselő: Korábban is voltak tárgyalások, ahol mindig
valamilyen indokot talált az állam. Az egyik indok az volt, hogy a Balaton-felvidéki
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Nemzeti Parknak az a bevétele szerepel a költségvetésében. Lehetőség szerint minél 
hamarabb el kell indítani ezt a témát, hogy a 2011. évi költségvetésében ez a bevétel
ne szerepeljen.

Császár László polgármester: Ez elsősorban nem a Nemzeti Parkon múlik, hanem 
magasabb szinteken. A Nemzeti Park önként nem fog lemondani erről a bevételéről. 
A kapcsolata a városnak a Nemzeti Parkkal a problémák ellenére nem rossz. Nem
őket akarják lehetetlen helyzetbe hozni, hanem a város érdekeit szeretnék 
érvényesíteni ebben a döntésben.

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

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

132/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a Tapolca 2850 helyrajzi
számú ingatlanon lévő Tavas-barlang hatékony 
működtetése, fejlesztése érdekében 
kezdeményezze a tulajdonos Magyar Állam
képviseletében eljáró szervezetnél és a kezelő 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságánál egy önkormányzati részvételű 
gazdasági társaság közös megalapítását. A
tárgyalás során külön szempont legyen, hogy a
létrehozandó gazdasági társaság alapító okirata
tartalmazza azt, hogy a gazdasági társaság
tevékenységének eredményét/nyereségét
meghatározott mértékben a Tavasbarlang
fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges
karbantartási, felújítási, beruházási feladatokra
kell fordítani.
A tárgyalások eredményeképpen a
polgármester készítsen előterjesztést az alapító 
okirat elfogadásához, valamint a
vagyonbiztosításra és a társaság
megalakításához szükséges személyi
feltételekre vonatkozóan.

Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester



18

9) Bezárt postahivatalok újranyitásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: 2007-ben született meg az a kormányzati döntés, hogy
az 500 fő alatti települések kispostáit bezárták. Tapolcát nem azért érintette, mert 500 
fő alattiak. A Dobó és a Tapolca-Diszeli városrészben működő egységeket érintette. 
Ott a lakosságszám meghaladja az 500 főt. A döntés minden ellenkezés és Képviselő-
testületi próbálkozás ellenére megszületett. Aláírásgyűjtés is volt, sajnos a bezárást 
nem sikerült megakadályozni. Az újonnan felállt kormánynak egy más jellegű 
felfogásból elindult egy intézkedési sorozata, ahol ezeket a kispostákat megpróbálják
újra kinyitni. A helyi lakosság életkörülményeit próbálják javítani, illetve az ott
élhetőséget adott településen biztosítani. Ehhez szeretnének csatlakozni, és ehhez a 
kormányzattal felvenni a kapcsolatot a Magyar Posta Zrt-vel, illetve az adott
területért felelős kormányzati szervekkel, hogy próbálják meg mindkét 
településrészen ennek a kisposta újranyitásának a lehetőségét és körülményeit 
megvizsgálni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagy örömmel vennék, ha sikerülne 
visszahozni Tapolca-Diszel településrészre a postát.

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

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

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

Rig Lajos képviselő: Az előző kormányzatnak ez egy diszkriminatív lépése volt, 
hogy az 500 fő alatti lakosú kistelepülések postáinak bezárása. Véleménye szerint az 
újranyitásnak akadálya nem lehet, mivel Veszprém megyében volt az első kisposta 
újranyitása. Nagy öröm számára, hogy ismét kinyithatnak a kisposták, mert falvak
élnek úgy, hogy várják az autót, hol lekésnek róla, hol nem. Sok diszeli ismerőse van, 
akinek be kell csak azért jönnie Tapolcára a postára, mert ott nincs. Régen meg
tudtak oldani mindent helyben.

Lévai József képviselő: Úgy gondolja, nagy öröm lenne számukra, ha sikeres lenne
ez a kezdeményezésük. Annak idején azért is nehezen élték meg ezt a dolgot, mert a
Magyar Posta nem volt hajlandó őket bekapcsolni akár a Partnerposta rendszerbe, 
ami lehetővé tette volna, hogy más alternatív módon, de a postaszolgálat elérhető 
legyen ezeken a településrészeken. Az is igazságtalan volt, hogy a Mozgóposta
rendszerbe sem gondolták, hogy őket be kellene kapcsolni, mert hogy Tapolca 
közigazgatási területét egységesen tekintették, pedig a mozgóposta Tapolcáról
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indulva Monostorapátira akár Tapolca-Diszelen keresztül is elérhetett volna. Sok
helyen a Mozgóposta szolgáltatással is elégedett volt a lakosság.

Császár László polgármester: Azt a kiszolgálási minőséget, ami egy állandó nyitva 
tartási, vagy fix időponttal rendelkező nyitva tartás lenne a legteljesebb, de meg kell 
vizsgálni minden formát és lehetőséget annak érdekében, hogy újra ez a szolgáltatás 
megjelenhessen a két városrészen. Ha ennek anyagi vonzata is lesz, akkor a
Képviselő-testület a bölcs döntésével el tudja dönteni, hogy hogyan, mennyivel 
tudják támogatni, hogy hely és egyéb infrastruktúra biztosítására nagy
valószínűséggel szükség lesz a későbbiek során is.  

Sólyom Károly alpolgármester: Azon kívül, hogy ezt az előterjesztést szívügyének 
tekinti és támogatja, tájékoztatja képviselő társait, hogy a város vezetése ezen 
tárgyalások során nem ehhez kapcsolódóan, de még is fel fogja vetni a meglévő 
postaépületek korszerűsítését. Egy olyan nagy forgalmú posta – ezt a posta is 
elismeri -, hiszen erre már három éve született határozat a postán belül, hogy a
tapolcai postahivatalt fel kell újítani. Ez anyagi okok miatt elmaradt, de nekik
kötelességük részben a lakosság igényeink kiszolgálása, az ügyfélrendszer kiépítése,
és nem utolsósorban a belvárosi rehabilitáció keretében jó volna hozzáigazítani azt a
meglévő postai épületet is. A belvárosi rehabilitáció előkészítése kapcsán felmerült 
bennük, hogy mint partnert, a Magyar Postát bevonni. Tárgyalásokat is folytattak a
posta illetékes vezetőivel, de ezek nem vezettek eredményre, fel fogják ezeket 
frissíteni, és szorgalmazni fogják, hogy látható eredmény szülessen a Magyar Posta
részéről.  

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

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

133/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete felkéri Tapolca Város polgármesterét,
hogy a helyi lakosság közszolgáltatásokkal
történő ellátása érdekében a diszeli és a Dobó 
városrészben bezárt postahivatalok újranyitása
érdekében keresse meg a Magyar Posta Zrt.
illetékes vezetőit, valamint e megkeresésről  
egyidejűleg tájékoztassa a  Magyar Köztársaság 
Kormányát.
A tárgyalások eredményéről és az egységek 
működésének feltételeiről a Képviselő-testület 
ülésén számoljon be.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
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10) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tapolca belterületén a Táncsics Mihály utcában 2008.
évben a Magyar Állam tulajdonába került egy ingatlan, egy lakóház, egy kis családi
ház, gazdasági épülettel, udvarral. Ez 432 m2. Személyesen is volt kint a háznál, ami
elhanyagolt állapotban van. Az előterjesztésben leírt törvényi helyekre hivatkozva 
ezt kérhetik a Magyar Államtól önkormányzati tulajdonba a lakásgazdálkodás címén
ingyenesen, térítésmentesen, és ezzel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t 
szeretnék megkeresni. A bérlakás-rendszerükbe bevonva, felújítva egy családnak a
lakhatását tudnák biztosítani ezen a területen. Reméli, hogy az állami is fogékony
lesz rá. Ha nem térítésmentes lesz az átadás, és valami pénzbe fog kerülni, akkor
természetesen a Képviselő-testület elé visszahozva tudnak róla dönteni. Felkéri a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

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

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

134/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca 848 helyrajzi számú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását
kezdeményezi a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-nél. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az ingyenes önkormányzati
tulajdonba adásra vonatkozó intézkedés
megtételére.

Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca 848
helyrajzi számú, 432 m2 területű, „kivett, 
beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
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tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott
önkormányzati feladatok ellátása érdekében
kívánja megszerezni és lakásgazdálkodás,
bérlakás céljára kívánja felhasználni.

Az önkormányzat saját költségén vállalja a
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
megtérítését.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: polgármester

11) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő 
intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak
elvégzéséről  
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Ezen a címen a költségvetésükben szereplő összeg 
felhasználása került kimunkálásra. Ezt már különböző napirendekhez kapcsolódóan 
a Képviselő-testület már tárgyalta. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

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

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

135/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete Tapolca Város Önkormányzatának
fenntartásában lévő intézmények nyári 
karbantartási, felújítási és beruházási
feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót 
elfogadja.
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12) Tapolca Keleti városrész, Barackos lakóterület gázhálózat építése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Az elmúlt időszakban ennek a területnek a 
közművesítése a gázközmű kivételével szinte teljesnek mondható. Többször 
próbálkozott már a korábban létező közmű társulás, amely magánszemélyekből állt, 
önkormányzati segítséggel a különböző közművek megvalósítása mellett a 
gázközmű kiépítésére. A megfelelő érdeklődés, illetve az anyagiak hiánya miatt nem 
sikerült megvalósítani ezt a lépést. A tavasz folyamán kereste meg újból ezzel a
területtel kapcsolatban a képviselet, illetve az ottani lakosok. Az önkormányzat állna
az élére ennek a közműkiépítésnek úgy, hogy megelőlegezné ennek a költségét, és az 
ott lévő tulajdonosok ahogy rákötnek a gázközműre megtérítenék ennek az összegét. 
Kiküldtek egy felmérést a 158 fogyasztási helyből akik visszaküldték – 90 db érkezett 
vissza szeptember 30-ig, ebből 67 ingatlantulajdonos egyösszegben kifizetné a 
150.000.- forintos csatlakozási díjat, 18 ingatlantulajdonos részletfizetést választana,
és 5 ingatlantulajdonos volt, aki nem kívánt élni a lehetőséggel. 68-an nem 
nyilatkoztak. A mai nap folyamán fogja felvenni a kapcsolatot a terület
képviselőjével, Kövesdi János úrral a kapcsolatot, aki végig fogja járni személyesen is 
ezt a 68 nem nyilatkozót. Bízik abban, hogy a 68 ingatlantulajdonosból jó néhányan
lesznek, akik a hozzájárulást meg tudják és meg akarják fizetni. A bruttó 22.432 eFt-
os bekerülési költségből minél nagyobb arány meg fog térülni az önkormányzatnak 
rövid időn belül, a többi természetesen a rákötés arányában. Az E.ON-nal egy olyan 
szerződést szeretnének kötni, ha a Képviselő-testület is támogatja, hogy az 
önkormányzati hozzájárulás megfizetése után tud csak az adott ingatlantulajdonos
rákötni. Ez is egy olyan része a fejlesztéseknek, amire az önkormányzat támogatását
biztosítani kell. Bízik abban, hogy minél nagyobb arányú lesz a megtérülése ennek,
hiszen egy későbbi fejlesztéssel egy útfelújítást tudnának ott megvalósítani, hiszen 
egyre többen költöznek be erre a területre. Annak is feltétele lenne, hogy az összes
közmű kerüljön a föld alá, és gyakorlatilag már csak a csapadékvíz-elvezés az, ami 
megoldásra kerül, de az az aszfaltburkolattal együtt megoldható. Felkéri a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

Koppányi Ferenc képviselő: 50 ház már áll a Barackosban, egymilliárd forintos
vagyon keletkezett eddig, ami nem kicsi, ehhez kell a segítséget megadni.

Császár László polgármester: Az önkormányzat eddig is támogatást nyújtott ott a
rendezési terv kialakításában, művelési ág változtatásból, sok mindenből kivette az 
önkormányzat a részét. Aki most meg tudja fizetni a közmű költségét, annak 
150.000.-forintjába kerül, ha később fizeti meg, akkor pedig a mindenkori jegybanki 
alapkamattal növelt értéket kellene megfizetni.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.

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

136/N/2010. (X.28.) Kt.                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI               HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Keleti városrész Barackos lakóterület
földgázellátásának kiépítésével az E.ON Közép-
dunántúli Gázhálózati Zrt. (8200 Veszprém,
Mártírok útja 9.) E252-3621/2010. számú ajánlata
szerint egyetért.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Keleti városrész, Barackos lakóterület
földgázellátás kiépítéséhez az E.ON Közép-
dunántúli Gázhálózati Zrt. (8200 Veszprém,
Mártírok útja 9.) E252-3621/2010. számú ajánlata
alapján 23.000.000,- Ft forrást Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 
2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.)
Kt rendelete 23. Cím Tartalékok kötvény
kibocsátásából származó bevételek terhére biztosít.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. E252-
3621/2010. számú ajánlatával megegyező tartalmú 
Megállapodás/Elosztói Csatlakozási Szerződés 
aláírására.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: polgármester

VEGYES ÜGYEK

- Az Ovisokért Alapítvány által közművelődési pályázaton elnyert támogatás 
felhasználási céljának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

Császár László polgármester: Ezt az előterjesztést a Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság is tárgyalta. Mivel ez alapítványt érintő dolog, ezért 
kell hozzá Képviselő-testületi döntés. A Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye 
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50.000.- forint összegben kapott támogatást. Mivel idén ezt nem tudja elkölteni,
szeretné a következő évre átvinni ezt az összeget. Ezt az előterjesztést a Család-, 
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.

Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatásra ajánlja a
Képviselő-testületnek.  

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
egyhangúlag támogatja az átcsoportosítást, és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek.

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

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

137/N/2010. (X.28.) Kt.                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI               HATÁROZAT  

Tapolca Város Önkormányzata az Ovisokért
Alapítvány kérelmét, azaz a közművelődési 
pályázaton elnyert 50.000,- Ft az óvoda udvarán
kialakított fedett szín költségeihez történő 
felhasználását jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására.

Határidő: 2010. november 15.
Felelős: polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

Lévai József képviselő: A Dobó lakótelepen lévő távolsági buszmegálló a laktanya 
mellett nem alkalmas arra, hogy megvédje az utazni vágyó embereket az időjárás 
kellemetlen körülményeitől. Javasolja, hogy távlati célként át kellene azt gondolni, 
hogy a rongálásnak jobban ellenállóbb épületet kellene létrehozni. A környékben
számos településen lehet látni, akár Lesencetomajon, vagy Zala megyében, hogy
kőből épült és padokkal ellátott buszmegállókat alakítottak ki. Eseti időszakban a 
buszmegálló és a lakótelep közötti néhány száz méter elég sötét, szeretné ha ott is
közvilágítás lenne.
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Koppányi Ferenc képviselő: Ott már nincsen honvédség, aki beszállítsa a katonákat.
A lakótelep lakóinak mindegy, hogy a Stadion utca végéhez megy, vagy a Dobó
lakótelepre. Javasolta már korábban, hogy ne ott álljon meg a busz, mert ott nincs
senki.

Császár László polgármester: Megvizsgálják a lehetőségét. Ez egyrészt költségvetési 
forrás kérdése. Egy stabil buszmegálló kiépítése milliós nagyságrendű. Ha 
egyszerűbben megoldható, akkor a Volánnal kell felvenni a kapcsolatot, hogy 
áthelyezzék a megállót. Ha anyagi forrás kell hozzá, akkor ha idén nem is, a jövő évi 
költségvetésben a városüzemeltetés keretein belül próbálnak erre sort keríteni.

Sólyom Károly alpolgármester: Raposkán is építettek egy tájba illő buszmegállót, 
amit rongálnak, de azt is lefújták festékszóróval. Úgy gondolja, hogy a 2011. évi
költségvetésben találnak rá lehetőséget.  

Lévai József képviselő: Jelen pillanatban a helyi járat a Liszt Ferenc utcán keresztül
közlekedik. Hol tart annak a megvizsgálása, hogy ez nem éppen egészséges
megoldás. Javaslattal szeretne élni az üggyel kapcsolatban. Kéri, hogy vizsgálják meg
közlekedésbiztonsági szempontból. Ahol buszöböl van kialakítva, márpedig a
Sümegi úton van buszöböl kialakítva a piaccal szemben, ott a busz használhatja ezt
az öblöt annak ellenére, hogy egyébként egy kerékpárúton kell neki oda beállni, és
azon keresztül kell kiállni. Ha nincs ennek más akadálya, akkor vissza is lehetne
állítani a régi közlekedési rendet e tekintetben, hogy amellett megmarad a
kerékpárút.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Ezt a problémát ők is 
tapasztalták, őket is megkeresték, hogy helyezzék át, keressenek célszerűbb 
megállóhelyet és útvonalat a helyi járatnak. Legalkalmasabbnak tűnik az Alkotmány 

utcán lehozni ezt a busznyomvonalat, és megállóhelyet kialakítani a
rendezvénycsarnokkal szemben a kollégium előtt. Ezzel kapcsolatban az illetékes 
képviselőknek, akik azon a területen a kertvárosi, illetve az Ady Endre utcától, a 
Sümegi utcától délre képviselők, mindkét képviselőnek írtak levelet, hogy a lakosság 
véleményét tolmácsolja, a rendőrhatóság elfogadta. Nem szeretnének abba a 
helyzetbe kerülni, hogy lakossági ellenállásba ütközne a buszmegálló elhelyezése, ha
a lakosság is egyetértene vele, akkor odahelyeznék. Ott a közvilágítási feltételek is
megfelelőek, egy buszöblöt kell kialakítaniuk. Ha ez az útnyomvonal elfogadott 
lenne, akkor további vizsgálat tárgyát képezhetné a régi temető előtti buszmegálló 
kialakítása. Így kikerülne a busz útvonala a Liszt Ferenc utcából. Ott olyan aggályaik
vannak, hogy akik a kertvárosi részből szerettek volna busszal utazni, ők a Liszt 
Ferenc utca és Sümegi utca sarkán lévő buszmegállót könnyebben közelítették meg, 
mint azt a buszmegállót, amit esetleg kialakítanának a rendezvénycsarnokkal
szemben. A csarnokban való rendezvények és a középiskolások szempontjából
kedvezőbb ez az Alkotmány utcai buszmegálló. Ehhez várják az érintett két 
képviselőnek a véleményét. A rendőrhatóság elfogadhatónak tartja. A Sümegi 
buszváró visszaállításával kapcsolatban elmondja, hogy a tervező kijelentette, hogy 
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ez olyan balesetveszéllyel jár, hogy ha a kerékpárút elhalad a várakozó busz előtt. 
Nem javasolja azt a buszmegállót visszaállítani.

Császár László polgármester: Meg fogják vizsgálni ennek lehetőségét. A mostani 
jogszabályokat kell figyelembe venni. Sokan mondják, hogy máshol máshogyan
működnek a kerékpárutak, nem ilyen szélességgel, nem ilyen kijelöléssel, nem ilyen 
szigorral. Amikor elkezdték ezt a folyamatot, akkor a mostani jogszabályokat kellett
figyelembe venni. Sajnos nagyon sokat szigorodott ezen a területen a KRESZ, illetve
azok a jogszabályok, melyek előírják ezt. Itt különböző érdekeket és közlekedési 
szokásokat kell összehangolni, ami mindenkitől valamilyen jellegű figyelmet vagy 
kompromisszumot igényel a másik javára.

Lévai József képviselő: Örül, hogy ez a téma napirendre került, mert akkor
nyilvánosságot kapott az az elképzelés, ami a város apparátusában
megfogalmazódott. Annyit javasolna, hogy azokat az embereket kellene elsősorban 
megkérdezni, akik használják a helyi járatot, és erre a legalkalmasabb pont jelen
pillanatban a jelenleg érvényben lévő buszmegállók. Az utazási szokások 
kialakultak, tehát akik ma felszállnak a buszra, holnap is azok fognak felszállni, és
őket kellene első körben megkérdezni, hogy mi nekik ezzel kapcsolatban a 
véleményük.

Bakos György képviselő: Diszel településrészen amit elkerülő útnak mondanak, ott 
az autóbusz váró helyiség katasztrofális időközönként. Egy stabilabb és kevésbé 
törékenyebb buszmegállót kellene kitalálni. Kéri, hogy a rendőrséggel vegyék fel a 
kapcsolatot, hogy időközönként a járőr kocsi menjen el arra, hogy legalább lássák, 
hogy van arra mozgás, és ez visszatartó erő lehet a gyermekek és a felnőttek 
számára.

Császár László polgármester: Évente több buszmegálló üvegezését végzik.

Kipróbáltak már sok minden anyagot, de a törhetetlennek mondott üveg is törik.
Megnézik, hogy mit lehet kitalálni. A városban a helyreállítások is több milliós
nagyságrendűek évente, amit erre a célra fordítanak. Ha ez nem lenne, évente két 
buszmegállót tudnának építeni ezen a költségen, ami a mai kor elvárásainak teljesen
megfelelne, tájba illő lenne, a városképet javítaná.  

Koppányi Ferenc képviselő: Sajnos vandál-biztos buszmegállót még nem fedezték
fel. Elmondja, hogy van kialakult szokása a helyi járatoknak. Ha a piacot meg akarják
közelíteni az emberek helyi járattal, akkor ma bonyolultan tudják megközelíteni.
Meg kell állniuk a halbolt előtti buszmegállóban. Olyan útvonalat kell kitalálni, hogy 
ténylegesen oda jussanak el az állampolgárok, ahova akarnak, nem tőle 300 méterre. 
Kéri, hogy gondolja át mind a rendőrség, mind az építésügy ezt a dolgot. A 
buszmegálló és a piac egy kardinális hely tömegvonzás szempontjából, és oda kell
tenniük a buszmegállót, ahol ezek az intézmények vannak.

Császár László polgármester: A rendezvénycsarnok és a gimnázium ezt a folyamatot
erősítené. Az sem várható el, hogy minden ház előtt helyi járati megálló legyen. A 
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belvárosi részen nagy távolságok nincsenek. Sok szempontot figyelembe kell venni.
Úgy gondolja, a helyi járat elég jól lefedi a városi igényeket.

Koppányi Ferenc képviselő: A Sümegi útnál ami le van zárva buszmegálló, a
kerékpárutat fel kell vezetni a járdára, a busz meg tud így állni, és nem lenne ennyi
probléma, és nem kell új öblöt építeni több százezer forintért, hiszen annak pénzügyi
vonzata is van.

Császár László polgármester: Megvizsgálják a lehetőségeket.  

Rig Lajos képviselő: A buszmegállók rongálásával kapcsolatban elmondja, hogy
Tapolcának van egy polgárőrsége. A polgárőröket gépjárművel kellene ellátni, és az 
iskolakezdés előtt, illetve a tanórák befejezése után járőrözzék végig Tapolca várost, 
illetve Tapolca-Diszelt. A rongálások nagyobb többsége szombaton van. Arra kell
fektetni a hangsúlyt, hogy péntek este nyolc óra és hajnal három óra között nagyobb
polgárőri jelenlét legyen, illetve szombaton is ezen időszakokban.  

Császár László polgármester: Kapcsolatban vannak a rendőrséggel, a 
polgárőrséggel, folyamatos igényként ez fel is merül. Reméli, hogy ebben előre 
tudnak lépni. Tény, hogy minden hétvégén a szórakozási lehetőségek után a hazafelé 
tartó felerősödött fiatalok energiával feldúsulva próbálják meg feszültségeiket 
levezetni, és sokszor áldozatul esik sok köztéri bútor, kuka, egyéb közlekedési
jelzőtábla, ami utána több százezer forintjába kerül a városnak. Ebben kell előre 
lépniük, mert ezek az időszakok elég jól behatárolhatók.  

Szalkai Zsolt képviselő: A Szent István u. 25. szám alatt van egy fa, aminek elég
magas már a gyökérzete, ami az útburkolatot és a járda útburkolatát is nyomja
felfelé. Ott lakik egy mozgáskorlátozott úriember, akinek a háza előtt napközben is 
sokan parkolnak. Amennyiben lehetséges, kéri megvizsgálni, hogy egy

mozgáskorlátozott parkoló felfesthető-e az ő háza előtt, ami segítené az Idősek 
Otthonába való betolatást is.

Hársfalvi József Városüzemeltetési és Műszaki irodavezető: Ezt a problémát
alpolgármester asszony jelezte már, ez az ügy folyamatban van.

Császár László polgármester: A Szent István utcában több ingatlantulajdonos is
jelezte, hogy a ki- és bejárással egy kicsit több probléma van. Előfordulhat, hogy 
valaki a KRESZ szabályait ott nem tartja be, de ott már a rendőrség illetve hatóság 
szerepe kerül előtérbe.  

Szalkai Zsolt képviselő: A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület november 11-én tart
egy megemlékezést a Magyar Szentek Napján, melyre a tisztelt Képviselő-testületet 
is nagy szeretettel várják. Ha lehetséges, polgármester úr ott egy pár perces beszédet
tarthatna az egyesületük részére.
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Császár László polgármester: Kéri, hogy adjanak neki egy meghívót, és akkor majd
egyeztetnek. Néhány programra szeretné felhívni a Képviselő-testület, illetve a 
televízió nézői figyelmét. A vörösiszap katasztrófával kapcsolatban Tapolcán is 
elindult több folyamat. Az alakuló ülésen a Képviselő-testület egymillió forintot 
ajánlatott fel Kolontár községnek. Azóta közzétettek egy számlaszámot, azóta már
több mint 700.000.- forint gyűlt össze az elmúlt időszak alatt. Valamennyi 
adományozónak köszöni a pénzösszeget, ezt el fogják juttatni vagy a központi
alapra, vagy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelemmel egyeztetnek, hogy ez minél
hatékonyabban érje el a célját. A Járdányi Pál Zeneiskola szervezésében a holnapi
napon a sportcsarnokban segélykoncert megrendezésére kerül sor, ahol a zeneiskola
fúvós- és vonószenekara is fellép, sok szeretettel várnak mindenkit. November 06-án
18.00 órakor egy könnyűzenei segélykoncert lesz a sportcsarnokban, ahol több, 
Tapolcáról elszármazott neves fellépő, Tóth Vera, Tóth Gabi, Szent Martin, Galla 
Miklós, Márió, Postás Józsi lép fel. Remélik, hogy minél nagyobb összeg jön össze. A
város a segélykoncertek idejére a sportcsarnokot térítésmentesen biztosítja. Továbbra
is várják az adományokat a megjelölt számlaszámra. Sokan ajánlottak fel műszaki 
cikket, bútort, ruhát, tartós élelmiszert. Ezt is nagyon köszönik, de elsősorban a 
pénzadományra van szükség, mert azzal tudják a leghatékonyabban megoldani
dolgokat. Köszöni azoknak is a munkáját, akik személyesen is részt vettek az iszap
eltakarításában. Nagyon sok tapolcai lakos vett ebben részt, a közmunkásaik közül is
két hete folyamatosan ott van hat ember. Sok vállalkozói felajánlás érkezett,
vállalkozók vesznek részt gépjárművekkel, rakodógépekkel, akik szintén ezekben a 
munkálatokban vettek részt. Köszöni nekik is az eddigi tevékenységüket. Az alakuló
ülésről szeretné képviselő társait meglepni egy DVD lemezzel. Egy videó- és 
képfelvételt készítettek, ezt valamennyi képviselő személyre szólóan meg fogja 
kapni. Ebben Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó működött közre. Kéri, 
fogadják sok szeretettel. Bízik abban – ahogy a mai napon -, hogy a Képviselő-
testület valamennyi tagja a négy év alatt ilyen jól együtt fog dolgozni.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 09.45 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László Dr. Imre László
 polgármester  jegyző 
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	Szalkai Zsolt		képviselők
	Vörös Béla – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja, Dobó Zoltán – a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja, Dr. Flórián Csaba – Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Szollár Gyula – Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója, Halász János – mesterszakács, Frang Lászlóné – Tapolcai Óvoda vezetője,  Dr. Zsiray Ferenc – a Tapolcai Városszépítő Egyesület elnöke, Bajner Imre – Tapolcai Általános Iskola igazgatója, Kárpáti Imre – Tapolcai Lakóközösségek Egyesületének elnöke, Unger Ferenc – könyvvizsgáló
	Császár László polgármester: Köszönti képviselő társait, a megjelent vendégeket és a városi televízió nézőit. Elmondja, hogy az alakuló ülésen Vörös Béla bizottsági tag nem tudott részt venni, az esküt nem tudták kivenni tőle, ezért most a napirendek előtt az eskü kivétellel kezdenek. Kéri a jelenlévőket, hogy az eskütétel ideje alatt álljanak fel.
	Császár László polgármester Vörös Bélától az esküt kiveszi. Vörös Béla bizottsági tag az esküokmányt aláírja.
	Császár László polgármester: Napirendek előtt néhány bejelentést szeretne tenni. Korábbi időszakban a Képviselő-testületnek volt egy jó szokása, melyet szeretnének megtartani. Az elmúlt időszakban a városban történt olyan eseményeket, amik különböző személyekkel kapcsolatos, illetve olyan elismeréseket, amiket a város érdekében vagy munkájában kifejtett tevékenységért valaki kapott. Ezt szeretné a testület előtt és a város nyilvánossága előtt is megosztani. Ebből az alkalomból egy emléklapot szeretne átnyújtani Halász János Oscar-díjas, többszörös mesterszakács részére, aki a Magyar Népi Sütő-Főző Hagyományok Őrzője című versenyen komoly elismerést kapott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöksége és mesterbizottsága döntése alapján a magyar gasztrokultúra és népi hagyományok érdekében végzett sokéves munkájáért. Köszöni az eddigi munkáját, amit Tapolca városért és ezért a munkáért tett. Reméli, hogy még sok kitüntetésben lesz része. A hagyományos tapolcai pörköltfőző versenyeken ezután is szeretettel várják, hiszen már tíz éve a mesterszakács látja el a zsűri elnöki tisztjét. További jó egészséget kíván.
	Halász János mesterszakács az elismerő emléklapot Császár László polgármester úrtól átveszi.
	Császár László polgármester: Az előző ciklus lezárásaként két hivatali dolgozó a Tapolca és Környéke Kistérség Közszolgálatáért kitüntetést vehette át. Ebből az alkalomból szeretne gratulálni a hivatal munkatársa és Tapolca lakossága előtt szívből gratulálni Ughy Jenőnének és Parapatics Tamásnak, akik a kistérségtől ezt a nemes kitüntetést kiérdemelték. Munkájukhoz további jó egészséget kíván.
	Ughy Jenőné a tapolcai okmányiroda vezetője és Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó Császár László polgármester úrtól az elismerő emléklapot átveszik.
	Császár László polgármester: Elmondja, hogy napirend előtt a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, illetve a lejárt határidejű határozatokról lesz szó. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele?
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Császár László polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy vegyes ügyek keretében „Az Ovisokért Alapítvány által közművelődési pályázaton elnyert támogatás felhasználási céljának módosítása” című előterjesztést vegye fel. Császár László polgármester az ügyrendi javaslatát szavazásra teszi fel.
	14/Ü/2010. (X.29.) Kt.        	KÉPVISELŐ-TESTÜLETI      H A T Á R O Z A T
	1)	Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	2)	Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése
	3)	A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	4)	Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	6)	A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. feladatellátásában a szülészet – nőgyógyászat helyreállításának kezdeményezése
	7)	Tapolca, Ipar utca közútkezelői feladatainak átadása, valamint a Május 1. utca közútkezelői feladatainak átvétele
	9)	Bezárt postahivatalok újranyitásának kezdeményezése
	10)	Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	1)	Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Ez a rendelet az Ötv. alapján a Képviselő-testület rendeletben határozza meg a képviselők tiszteletdíját. 2006-ban illetve 2008-ban módosították ezt a rendeletet, ezért is kellene módosítani. 2010. március 1-től a jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet miatt egy rendeletet ha módosítanak, akkor az új szabályoknak is meg kell feleltetni. Jelen előterjesztésben az illetményalap szorzóját változtatták meg, a többi százalékos rész, ami alapján a képviselő és a bizottsági tagok tiszteletdíjak egyéb szorzói nem változnának, így az illetményalap az tízezernél nagyobb lakosú település esetén 2,2-es szorzó kerülne elfogadásra, így a 85.030.- forint lenne az az alap, ami a Képviselő-testület tagjait és 38.265.- forint ami bizottságok külső tagjait megilletné. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	19/2010. (X.29.)                                            ÖNKORMÁNYZATI                  RENDELET
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 19/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet tervezetét az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról elfogadja, és azt rendeletei közé iktatja.
	2)	Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése
	Sólyom Károly alpolgármester: A Helyi Választási Bizottság 68/2010. (X. 03.) HVB határozata alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3-ai választásán Tapolca Város Polgármestere Császár László lett. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2010. október 12-én megtartott alakuló ülésén Császár László polgármestertől dr. Kajtár György a Helyi Választási Bizottság elnöke az esküt kivette, polgármesteri jogait ettől a naptól gyakorolja. Az Ötv. 33/A. § határozza meg a polgármesterrel kapcsolatban az összeférhetetlenségi szabályokat.
	Az Ötv. 33/A. (2) szerint „A főállású polgármester: gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja. Polgármester Úr megválasztását megelőzően a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét töltötte be, melyet a továbbiakban is be kíván tölteni. Ez a tisztség – tekintettel arra is, hogy Tapolca városában is működik járó és fekvőbeteg ellátást biztosító intézmény – az egészségügyi szabályozás jelenlegi helyzetében rendkívül fontos. Mindenképpen szerencsésnek minősül az, ha olyan helyen van polgármester úr, ahol befolyással bíró döntést is tud hozni, illetve erre a döntésre próbálja azon kollégák figyelmét ráirányítani, akik ebben döntést hoznak. Erre való tekintettel Császár László polgármester úr bejelentette, hogy vele szemben a Képviselő–testület hozzájárulásával feloldható összeférhetetlenségi ok áll fenn, melynek megszüntetéséhez kéri a Képviselő–testület hozzájárulását. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Császár László polgármester: Személyes érintettsége miatta a szavazásban nem kíván részt venni.
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Személyes érintettség bejelentése miatt a Képviselő-testület 11 tagja szavaz.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	125/N/2010. (X.28.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Császár László Tapolca Város Polgármestereként a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségét megválasztását követően is betöltse.
	3)	A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: A választások miatt a delegálásokat meg kell újítani, hiszen több képviselő, aki a társulás delegáltja volt, már nem tagja a Képviselő-testületnek. 2008-ban alakult a Somló Szakképzési Társulás. Ebbe 3 főt tud Tapolca Város Önkormányzata delegálni. Az előző időszakban is megpróbálták úgy képviselni a társulást, hogy Tapolca érdekei mindig kifejezésre kerüljenek. 50-50%-os a részvételük a Veszprém Megyei Önkormányzattal. Javasolja a mostani Társulási Tanácsba Bognár Ferenc, Marton József és Sági István képviselő urak. Valamennyien az oktatásban tevékenykednek, jelenleg is tudnák képviselni Tapolca város érdekeit. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Szeretné megköszönni Vörös Bélának és Buzás Gyulának a Képviselő-testület korábbi tagjainak az elvégzett munkáját ebben a társulási tanácsban. Bízik abban, hogy a mostani képviselők is hasonló szinten tudják képviselni a várost. Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	126/N/2010. (X.28.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 122/2008. (V. 13.) Kt. határozattal delegált Buzás Gyulát és Marton Józsefet és a 83/2009. (IV. 24.) Kt. határozattal delegált Vörös Bélát a Balaton –felvidék- Somló Szakképzési- szervezési Társulás Társulási Tanácsból  visszahívja, és egyben a Képviselő-testület megköszöni a Társulási Tanácsba végzett eddigi lelkiismeretes munkájukat.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	127/N/2010. (X.28.) Kt.                         KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába Tapolca Város Önkormányzata képviseletére
	1. Bognár Ferenc
	2. Marton József
	3. Sági István
	képviselőket bízza meg.
	Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a Képviselő–testületnek évente be kell számolni.
	4)	Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve
		Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Minden évben a Képviselő-testületnek jóvá kell hagyni a következő évi belső ellenőrzési munkatervet. A helyi önkormányzatokról és az Áht-ról szóló törvény alapján határozza meg. 2009-ben elkészítették 2013. évig szóló stratégiai tervüket, amelyekben ezek a hosszú távú elképzelések, célok megfogalmazódtak. Ez alapján került elkészítésre a 2011. évi belső ellenőrzési terv, ahol meghatározták az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzött időszakokat. Azok a célok, amelyek megfogalmazásra kerülnek összhangban vannak a hosszú távú tervükkel. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	128/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: A közoktatási törvény módosítása lévén került vissza az előrehozott szakképzés a képzési rendszerbe. Ezzel kapcsolatban a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatója kereste meg szeptemberen, hogy ezt a képzést szeretnék ők is felvenni, mivel az RFKB a döntését szeptember 17-én hozta meg. A TISZK pedig szeptember 23-án tudta ezt véglegesíteni. A Képviselő-testület már erről nem tudott tárgyalni, hiszen a választásokig nem volt rendes ülés. Ezt a döntés igazgató úrral akkor megbeszélte, hiszen a határidők fontosak voltak, mert meg kellett jelentetni a „Hogyan tovább” című kiadványban, illetve október 31-ig a KIR rendszerben is rögzíteni kell a képzési formát, hogy a 2011-2012-es tanévre a beiskolázást el tudja indítani. Ezt kell a Képviselő-testületnek szentesíteni, hogy az iskola ezt a képzési formát fel tudja venni a megye többi iskolájához hasonlóan. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	129/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	6)	A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. feladatellátásában a szülészet – nőgyógyászat helyreállításának kezdeményezése
	Császár László polgármester: A következő napirendek is olyan előterjesztéseket tartalmaznak, amikben ő szeretné a Képviselő-testülettől kapni egy megerősítést ahhoz, hogy az elmúlt időszakban és a kampányban is ebben teljes mértékű konszenzus volt mindenki részéről, hogy azok a célok, amelyek megfogalmazásra kerülnek, azokat mindenki célként tűzte ki. A Képviselő-testület támogatását kéri abban, hogy a tárgyalásai során tudja igazolni, hogy a teljes városvezetés és a lakosság e mögött az elképzelés, akarat mögött van. 2007-ben a miniszteri döntés alapján április 1-től a struktúraváltozás miatt az ágyszámokat átstrukturálták kórházukba n, és ekkor került megszüntetésre a szülészet, nőgyógyászat. Ez a RET döntése volt akkor. A RET nem tudta meghozni konszenzussal ezt a döntést, ezért szállt rá a miniszterre, és a miniszter hajtotta végre ezt a döntést. Ahhoz kéri a felhatalmazást, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy hogyan és milyen formában tudnák megoldani azt, hogy Tapolcán születhessenek gyermekek, és hogyan lehetne visszaállítani a szülészet-nőgyógyászatot, vagy esetleg valamilyen más alternatív módot találni erre. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Rig Lajos képviselő: Számára nagy öröm, hogy ezzel a kérdéssel a város vezetősége ismét foglalkozik, ezt személyes ügynek is tekinti. 2007-ben megszüntetésre került a szülészet, nőgyógyászat, ez egyrészt miniszteri rendelet, másrészt a város vezetése is kicsit hibás abban, hogy ezt engedte ilyen gyorsan kicsúszni a kezéből. Úgy véli, hogy vannak hasonló jellegű kórházak, mint Tapolca, ott van Körmend, ahol megmaradhatott a szülészet, és a mai napi üzemel. Az az osztály, ami egyszer aktívként működött, és elvittek innen Tapolcáról, elhelyezték Ajkára és Keszthelyre az ágyszámokat, azt nagyon nehéz dolog lesz visszahozni, de nem lehetetlen. Támogatását adja bármilyen szinten arra, hogy erre sor kerüljön. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy ha a szülészetet valamilyen formában nem tudják visszahozni – szülőotthon, szülőház, kórházon belül működő szülőotthonok, aminek a jogi hátterét először meg kell vizsgálni, hogy ez hogy lehetséges. A szülészet megszűnésével szakmát is vesztettek. Elmentek szülészdoktorok, szülésznők, csecsemőgondozók. Ezeknek a pótlása is nagyon nehéz. Véleménye szerint ez egy iránytű a későbbiekben, hogy a meglévő aktív osztályok azok maradjanak meg. Ha a sebészetet és a belgyógyászatot is elengedik ilyen könnyen, akkor nyolc év múlva lesz egy nagy kórházuk, ami már száz éve is állt, és akkor már csak krónikus ellátás fog benne folyni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy ez lebegjen mindig a szemük előtt, hogy város kórház nélkül nincs, és nem is lesz. A szülészet fontos. Ha jól tudja, három éve született gyermek Tapolcán, azóta a szülőknek meg kell oldani azt a problémát is, hogy Ajkára a hozzátartozóknak el kell menni. Véleménye szerint nem lehetetlen visszahozni a szülészetet, nagy erőfeszítés lesz, nem egyéves távlatban kell gondolkodni, hanem kb. két-három év, mire minden papír és jogi dolog elrendeződik. Polgármester úr fel lenne egy kérése, hogy havi szinten tájékoztatást szíveskedjen adni neki, hogy hol tart az ügy.
	Császár László polgármester: Ez a felhatalmazás arról szól, hogy a tárgyalásait annak súlyában tudja megkezdeni, hogy a Képviselő-testület teljes mellszélességgel mögötte van. A tárgyalásairól – mint ahogy már korább is – a Képviselő-testület értesülni fog, ez is bent lesz a tájékoztatásokban. Az, hogy annak idején az akkori Képviselő-testület és a város is hibás volt, a város vezetése nem kívánta megszüntetni a szülészet-nőgyógyászatot. A RET-ben nem született döntés. Azok az érintett önkormányzatok, akik részt vettek ebben a döntésben, nem tudtak konszenzusra jutni, hiszen senki nem mondott le az aktív ágyairól, ezért került ez a miniszter asztalára, aki a végső döntést meghozta. Ezek az átrendeződések megtörténtek a tapolcai kórházban, de természetesen az ország összes kórházában. Megkeresnek minden olyan érintettet, aki ebben az ügyben döntés-előkészítőként, vagy döntéshozóként részt vehet a mai jogszabályi hátterek folytán. Az is látható, hogy az egészségügyben a következő évben egy átstrukturálódás várható, és ebben kellene nekik olyan előkészítéseket tenni, hogy egy majdani átstrukturált helyzetben is jó pozícióban legyen a tapolcai kórház, amiben a szülészetet vissza lehetne állítani. Bízik abban, hogy a Képviselő-testület és a lakosság is a döntés mellett leteszi a névjegyét.
	Lévai József képviselő: A megszüntetés pillanatától elmondható, hogy a Képviselő-testület egyöntetűen mindig úgy foglalt állást, hogy ez egy olyan veszteség, amely a várost érte, hogy adandó alkalommal visszaállítandó. Az eredeti miniszteri javaslatban Tapolca összességében kevesebb ágyszámmal, de a szülészettel szerepelt. Sajnálatosnak tekintette akkor is, hogy a RET annak idején nem vállalta fel azt, hogy élve a lehetőséggel, akár csak megerősítse ezt a miniszteri előzetes ajánlatot, hanem a háttérben mindenki nekiállt lobbizni, és a lobbieredményeként született módosított elképzelését hagyta jóvá. Ha ezt mindenki felvállalta volna őszintén, akkor nem ilyen döntés született volna.
	Császár László polgármester: Hozzáteszi, hogy a RET-ben is konszenzusos döntés kellett volna. Ott nemcsak Tapolcáról kellett volna dönteni, hiszen nem egy kórházat érint, hanem a régióban lévő valamennyi egészségügyi intézményt. A nagy kórházak, a nagy egészségügyi ellátók érdekeivel nem egyezett meg és emiatt került ez a miniszter elé. Az ország valamennyi ilyen döntése a miniszternél landolt, hiszen egyetlen Regionális Egészségügyi Tanács sem hozott konszenzusos döntést.
	Horváthné Német Edit alpolgármester: Szívügyének tekinti a szülészet-nőgyógyászat ügyét. Az előző ciklusokban is kiállt minden egyes olyan döntésük illetve elképzelésük mellett, ami ezzel kapcsolatos volt. Napi szinten foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. Őszintén mondja, hogy ez a döntés teljesen rajtuk kívül született. Nekik ehhez semmi közük nem volt. A szavazatukat, a beleegyezésüket ehhez nem adták. Azóta is igyekszik, hogy ez a kérdés napirendi ponton legyen. Nekik az is egy jó megoldás lenne, ha valamilyen alternatív megoldás születne. Ha nem szülészet-nőgyógyászati osztály, akkor szülőotthon, vagy az otthonszülés lehetőségének megteremtése. Egy a céljuk, hogy születhessenek gyermekek Tapolcán, és ebben mindenki egyetért az itt ülők közül.
	Rig Lajos képviselő: Polgármester úr említette a kormányzat egészségügyi struktúrájának átalakítását. Ennek is vannak veszélyei, oda kell figyelni, mert a 2009-es évben kezdődött el a struktúra átalakítás. Az akkori kormány elkezdte, a mostani kormány is hangoztatta ezt, de ha jól tudja, akkor 27 milliárd forintot osztanak szét a kórházak között. A kormány véleménye szerint azt az osztályt, ami nem rentábilis, azt be kell zárni, vagy át kell alakítani. Véleménye szerint a mai Magyarországon nincsen olyan osztály, ami gazdaságos lenne és pluszt termelne. Minden egyes kórház görgeti maga előtt a veszteségeit, ezért a város vezetésének a feladata az, hogy a hiány pótolja. Egy Tapolca szintű kórház, ami már száz éve kórház, és véleménye szerint jó hírű és jó szakembergárdával rendelkezik, ezt nekik kötelességük megtenni, hogy támogassák mind anyagilag, mind erkölcsileg.
	Császár László polgármester: Azokat az elképzeléseket természetesen Veszprém Megyei Kórházban, mint az Igazgatóság elnöke a nagy strukturális átalakításokhoz egy kicsit közelebb van. Dr. Rácz Jenő főigazgató úr személye egyébként ebben az előkészítő munkacsoportban részt vesz, tehát a kormányzati előkészítő munkacsoportban. Ő most jelenleg a soros elnöke a Kórházszövetségnek is. Tudja, hogy a 2011. év az, ami ennek az átalakítás előkészítésének az éve lesz. Nagy valószínűséggel 2012-től várhatók a nagyobb mérvű változások. Nekik addig kell ezt a tapolcai struktúrát olyan helyzetbe hozni, hogy amikor ezek a nagyobb mérvű átalakítások létrejönnek, akkor egy működő, jól működő stabil kórházuk legyen a megfelelő, általuk is preferált osztályokkal, elképzelésekkel. A jelenlegi kórház vezetésével is ezen dolgoznak. A megyei struktúrában Tapolca helyét hosszútávon a működőképességét megőrizve azt fogja képviselni, hogy a tapolcai kórház ne csak az elmúlt száz évben, hanem a következő száz évben is tapolcai kórház legyen. Lesznek feladataink az elkövetkezendő években. A Képviselő-testület is többször ilyesmivel foglalkozni. Bízik abban, hogy sikerül olyan pozíciókat elérni, amivel a stabilitását és a hosszú távú működését a kórháznak biztosítani tudják. Ebbe kapcsolódik bele a szülészet-nőgyógyászat kérdése is.
	Horváthné Németh Edit alpolgármester: A környező településeket szeretnék megszólítani, illetve a polgármestereket, hogy gondolják át újra a testületek, hogy ez a kórház nemcsak Tapolca város kórháza. A betegek többsége nem tapolcai lakos. Szeretnék újra kérni, ezt meg fogják tenni más módon is, hogy Tapolca város kórházát érezzék maguknak  környező települések lakói is, hiszen nap mint nap ők idejönnek gyógyulni, itt veszik igénybe a szolgáltatásokat. Ez egy térségi összefogással könnyebben fog menni.
	Császár László polgármester: Ezt a döntést a kistérség polgármestereinek is el fogja mondani, amit remél, hogy anyagilag is mérhető lesz, nemcsak erkölcsi támogatás lesz.
	Lévai József képviselő: Úgy tudja, hogy amikor visszakerült a kórház a város tulajdonába, akkor a kistérség 8 millió forintos felajánlást tett. Ez bíztató lehet a jövőt illetőleg is. Csatlakozna polgármester úr azon gondolatához, hogy amennyiben újra téma lesz a kórházi struktúra átgondolása, akkor biztos, hogy fontos szempont lesz, hogy a kórház anyagi háttere mennyire biztosított, túl azon, hogy a szakmai kritériumoknak meg tud-e felelni.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	130/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete fontosnak és szükségesnek tartja, hogy Tapolca város, valamint vonzáskörzetéhez tartozó települések lakosságának magasabb szintű egészségügyi ellátásának biztosítása érdekében a Tapolcai Kórházban a szülészet – nőgyógyászat aktív szakmacsoport a jövőben ellátásra kerüljön. Erre való tekintettel felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy ezen cél elérése érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete nevében.
	Határidő:  folyamatos
	Felelős:	  polgármester
	7)	Tapolca, Ipar utca közútkezelői feladatainak átadása, valamint a Május 1. utca közútkezelői feladatainak átvétele
	Császár László polgármester: 2009-ben elkészült az Ipar utca felújítása, amit pályázati forrásból sikerült megvalósítani. Közel 130 millió forint összegből 90 millió forint volt a támogatás. Jelenleg az útnak a karbantartása, felújítása az önkormányzat kötelezettsége. Ez ilyen időszakban nem okoz gondot. Ahhoz, hogy a teherforgalmat a Május 1. utcáról át tudják irányítani az Ipar utcára, ehhez ezt az átadás-átvételt végre kellene hajtani. Az engedélyezés a Nemzeti Közlekedési Hatóság hatáskörébe tartozik. Ehhez kell ez a támogatás, hogy meg tudják ezt a lépést tenni. Természetesen azt szeretné képviselni, hogy egy hasonló minőségű utat kapjanak vissza az Ipar utca fejében. A Május 1. utcának legalább egy felületi felújításra van szüksége. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Lévai József képviselő: Pályázati pénzből valósították meg az Ipar utca felújítását. Nem fog az gondot okozni, vagy csak kezelői váltás lesz?
	Császár László polgármester: Kezelői váltás lesz. Volt már a déli elkerülő úttal is hasonló kérésük. Ott a tulajdonviszonyokat kellett rendezni. Több vagyonkezelője volt a különböző állami tulajdonoknak, most ez egy kézbe került, talán így már össze lehet hozni egy olyan átadás átvételt a Déli elkerülő útnál. Arra már van Képviselő-testületi felhatalmazás, csak odáig tudtak eljutni, hogy az üzemeltetést már a Kht. végzi, ő végzi a karbantartást, a hóeltakarítást és az egyéb munkálatokat, de a tulajdonviszonyok rendezése még ott sem történt meg. Itt is szeretnék rendezni a kezelői és tulajdonviszonyokat.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	131/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy kezdjen tárgyalásokat az Ipar utca állami közútkezelésbe vonása és ezzel egyidejűleg a Május 1. utca önkormányzati kezelésbe vétele érdekében.
	Határidő:  2010. december 31.
	Felelős:     polgármester
	Császár László polgármester: A cél, hogy a tapolcai Tavasbarlang kerüljön tapolcai üzemeltetésbe. Az előterjesztésben leírták, ami alapján a Tavasbarlang az elmúlt néhány évtizedben kinek a kezelésében és hogyan működött. Tapolca városa mindig kimaradt ebből. Azok a költségek, amik itt maradnak rájuk, az a korábbi időszakban is így volt. Tettek erőfeszítéseket az elmúlt időszakban ennek az üzemeltetői jogának a megszerzésére, hiszen ez állami tulajdonban van. Ennek az üzemeltetési-kezelői jogát tudnák megszerezni. Erre történtek már próbálkozások. Sajnos ez nem sikerült.  Amikor a Bauxit Bánya Kft. bérleti szerződése lejárt, akkor a Nemzeti Park ezt nem adta tovább. Azóta is ezek a gondok felmerülnek, amik az előterjesztésben is leírásra kerültek. Számtalan javaslat megfogalmazásra került. Nekik ezzel kapcsolatban több százoldalnyi dokumentációjuk van, hogyan, miként szeretnék ezt megvalósítani, milyen elképzeléseik vannak. Tapolca nevével a Tavasbarlang összeforr, és az ide látogató vendégek sem tudják azt, hogy a városnak nem sok köze van hozzá. Ha problémát észlelnek – ez az elmúlt időszakban többször is megnyilvánult -, több levelet, e-mail kapott a másfél kétórás sorában állások miatt. Megköszönték azt a lehetőséget, hogy ott izzadtak több órán keresztül, amíg lejutottak a barlangba, és nem biztos, hogy jó szájízzel mentek el Tapolcáról, vagy emlékeznek vissza Tapolcára. Úgy gondolja, hogy nekik ebben igenis van kötelességük, felelősségük. Ahhoz az is kell, hogy belelássanak ezekbe a dogokba. A bevételekből, ami az egyik legfontosabb, részesedni tudjon a város, hiszen az ott képződő bevételből sok minden problémát meg lehetne oldani. Az előterjesztés határozati javaslatában annyi módosítást tenne, hogy a 7. sorból a nonprofit szót szeretné törölni. Ezzel egyértelműbb és nagyobb teret tudnak maguknak engedni, ha ez a szó kikerül. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a határozati javaslatban a nonprofit szó törlésével egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Koppányi Ferenc képviselő: Korábban is voltak tárgyalások, ahol mindig valamilyen indokot talált az állam. Az egyik indok az volt, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Parknak az a bevétele szerepel a költségvetésében. Lehetőség szerint minél hamarabb el kell indítani ezt a témát, hogy a 2011. évi költségvetésében ez a bevétel ne szerepeljen.
	Császár László polgármester: Ez elsősorban nem a Nemzeti Parkon múlik, hanem magasabb szinteken. A Nemzeti Park önként nem fog lemondani erről a bevételéről. A kapcsolata a városnak a Nemzeti Parkkal a problémák ellenére nem rossz. Nem őket akarják lehetetlen helyzetbe hozni, hanem a város érdekeit szeretnék érvényesíteni ebben a döntésben.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	132/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a Tapolca 2850 helyrajzi számú ingatlanon lévő Tavas-barlang hatékony működtetése, fejlesztése érdekében kezdeményezze a tulajdonos Magyar Állam képviseletében eljáró szervezetnél és a kezelő Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságánál egy önkormányzati részvételű gazdasági társaság közös megalapítását. A tárgyalás során külön szempont legyen, hogy a létrehozandó gazdasági társaság alapító okirata tartalmazza azt, hogy a gazdasági társaság tevékenységének eredményét/nyereségét meghatározott mértékben a Tavasbarlang fenntartásához, fejlesztéséhez szükséges karbantartási, felújítási, beruházási feladatokra kell fordítani.
	A tárgyalások eredményeképpen a polgármester készítsen előterjesztést az alapító okirat elfogadásához, valamint a vagyonbiztosításra és a társaság megalakításához szükséges személyi feltételekre vonatkozóan.
	Határidő: 2010. december 31.
	Felelős:    polgármester
	9)	Bezárt postahivatalok újranyitásának kezdeményezése
	Császár László polgármester: 2007-ben született meg az a kormányzati döntés, hogy az 500 fő alatti települések kispostáit bezárták. Tapolcát nem azért érintette, mert 500 fő alattiak. A Dobó és a Tapolca-Diszeli városrészben működő egységeket érintette. Ott a lakosságszám meghaladja az 500 főt. A döntés minden ellenkezés és Képviselő-testületi próbálkozás ellenére megszületett. Aláírásgyűjtés is volt, sajnos a bezárást nem sikerült megakadályozni. Az újonnan felállt kormánynak egy más jellegű felfogásból elindult egy intézkedési sorozata, ahol ezeket a kispostákat megpróbálják újra kinyitni. A helyi lakosság életkörülményeit próbálják javítani, illetve az ott élhetőséget adott településen biztosítani. Ehhez szeretnének csatlakozni, és ehhez a kormányzattal felvenni a kapcsolatot a Magyar Posta Zrt-vel, illetve az adott területért felelős kormányzati szervekkel, hogy próbálják meg mindkét településrészen ennek a kisposta újranyitásának a lehetőségét és körülményeit megvizsgálni. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Nagy örömmel vennék, ha sikerülne visszahozni Tapolca-Diszel településrészre a postát.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság az előterjesztést egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Rig Lajos képviselő: Az előző kormányzatnak ez egy diszkriminatív lépése volt, hogy az 500 fő alatti lakosú kistelepülések postáinak bezárása. Véleménye szerint az újranyitásnak akadálya nem lehet, mivel Veszprém megyében volt az első kisposta újranyitása. Nagy öröm számára, hogy ismét kinyithatnak a kisposták, mert falvak élnek úgy, hogy várják az autót, hol lekésnek róla, hol nem. Sok diszeli ismerőse van, akinek be kell csak azért jönnie Tapolcára a postára, mert ott nincs. Régen meg tudtak oldani mindent helyben.
	Lévai József képviselő: Úgy gondolja, nagy öröm lenne számukra, ha sikeres lenne ez a kezdeményezésük. Annak idején azért is nehezen élték meg ezt a dolgot, mert a Magyar Posta nem volt hajlandó őket bekapcsolni akár a Partnerposta rendszerbe, ami lehetővé tette volna, hogy más alternatív módon, de a postaszolgálat elérhető legyen ezeken a településrészeken. Az is igazságtalan volt, hogy a Mozgóposta rendszerbe sem gondolták, hogy őket be kellene kapcsolni, mert hogy Tapolca közigazgatási területét egységesen tekintették, pedig a mozgóposta Tapolcáról indulva Monostorapátira akár Tapolca-Diszelen keresztül is elérhetett volna. Sok helyen a Mozgóposta szolgáltatással is elégedett volt a lakosság.
	Császár László polgármester: Azt a kiszolgálási minőséget, ami egy állandó nyitva tartási, vagy fix időponttal rendelkező nyitva tartás lenne a legteljesebb, de meg kell vizsgálni minden formát és lehetőséget annak érdekében, hogy újra ez a szolgáltatás megjelenhessen a két városrészen. Ha ennek anyagi vonzata is lesz, akkor a Képviselő-testület a bölcs döntésével el tudja dönteni, hogy hogyan, mennyivel tudják támogatni, hogy hely és egyéb infrastruktúra biztosítására nagy valószínűséggel szükség lesz a későbbiek során is.
	Sólyom Károly alpolgármester: Azon kívül, hogy ezt az előterjesztést szívügyének tekinti és támogatja, tájékoztatja képviselő társait, hogy a város vezetése ezen tárgyalások során nem ehhez kapcsolódóan, de még is fel fogja vetni a meglévő postaépületek korszerűsítését. Egy olyan nagy forgalmú posta – ezt a posta is elismeri -, hiszen erre már három éve született határozat a postán belül, hogy a tapolcai postahivatalt fel kell újítani. Ez anyagi okok miatt elmaradt, de nekik kötelességük részben a lakosság igényeink kiszolgálása, az ügyfélrendszer kiépítése, és nem utolsósorban a belvárosi rehabilitáció keretében jó volna hozzáigazítani azt a meglévő postai épületet is. A belvárosi rehabilitáció előkészítése kapcsán felmerült bennük, hogy mint partnert, a Magyar Postát bevonni. Tárgyalásokat is folytattak a posta illetékes vezetőivel, de ezek nem vezettek eredményre, fel fogják ezeket frissíteni, és szorgalmazni fogják, hogy látható eredmény szülessen a Magyar Posta részéről.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	133/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy a helyi lakosság közszolgáltatásokkal történő ellátása érdekében a diszeli és a Dobó városrészben bezárt postahivatalok újranyitása érdekében keresse meg a Magyar Posta Zrt. illetékes vezetőit, valamint e megkeresésről  egyidejűleg tájékoztassa a  Magyar Köztársaság Kormányát.
	A tárgyalások eredményéről és az egységek működésének feltételeiről a Képviselő-testület ülésén számoljon be.
	Határidő: 2010. december 31.
	Felelős: 	 polgármester
	10)	Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
	Császár László polgármester: Tapolca belterületén a Táncsics Mihály utcában 2008. évben a Magyar Állam tulajdonába került egy ingatlan, egy lakóház, egy kis családi ház, gazdasági épülettel, udvarral. Ez 432 m2. Személyesen is volt kint a háznál, ami elhanyagolt állapotban van. Az előterjesztésben leírt törvényi helyekre hivatkozva ezt kérhetik a Magyar Államtól önkormányzati tulajdonba a lakásgazdálkodás címén ingyenesen, térítésmentesen, és ezzel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t szeretnék megkeresni. A bérlakás-rendszerükbe bevonva, felújítva egy családnak a lakhatását tudnák biztosítani ezen a területen. Reméli, hogy az állami is fogékony lesz rá. Ha nem térítésmentes lesz az átadás, és valami pénzbe fog kerülni, akkor természetesen a Képviselő-testület elé visszahozva tudnak róla dönteni. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	134/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 848 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél.
	A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó intézkedés megtételére.
	Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca 848 helyrajzi számú, 432 m2 területű, „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú ingatlant a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja megszerezni és lakásgazdálkodás, bérlakás céljára kívánja felhasználni.
	Az önkormányzat saját költségén vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
	Határidő:    2010. október 31.
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Ezen a címen a költségvetésükben szereplő összeg felhasználása került kimunkálásra. Ezt már különböző napirendekhez kapcsolódóan a Képviselő-testület már tárgyalta. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	135/N/2010. (X.28.) Kt.                           KÉPVISELŐ-TESTÜLETI          HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak elvégzéséről szóló beszámolót elfogadja.
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Az elmúlt időszakban ennek a területnek a közművesítése a gázközmű kivételével szinte teljesnek mondható. Többször próbálkozott már a korábban létező közmű társulás, amely magánszemélyekből állt, önkormányzati segítséggel a különböző közművek megvalósítása mellett a gázközmű kiépítésére. A megfelelő érdeklődés, illetve az anyagiak hiánya miatt nem sikerült megvalósítani ezt a lépést. A tavasz folyamán kereste meg újból ezzel a területtel kapcsolatban a képviselet, illetve az ottani lakosok. Az önkormányzat állna az élére ennek a közműkiépítésnek úgy, hogy megelőlegezné ennek a költségét, és az ott lévő tulajdonosok ahogy rákötnek a gázközműre megtérítenék ennek az összegét. Kiküldtek egy felmérést a 158 fogyasztási helyből akik visszaküldték – 90 db érkezett vissza szeptember 30-ig, ebből 67 ingatlantulajdonos egyösszegben kifizetné a 150.000.- forintos csatlakozási díjat, 18 ingatlantulajdonos részletfizetést választana, és 5 ingatlantulajdonos volt, aki nem kívánt élni a lehetőséggel. 68-an nem nyilatkoztak. A mai nap folyamán fogja felvenni a kapcsolatot a terület képviselőjével, Kövesdi János úrral a kapcsolatot, aki végig fogja járni személyesen is ezt a 68 nem nyilatkozót. Bízik abban, hogy a 68 ingatlantulajdonosból jó néhányan lesznek, akik a hozzájárulást meg tudják és meg akarják fizetni. A bruttó 22.432 eFt-os bekerülési költségből minél nagyobb arány meg fog térülni az önkormányzatnak rövid időn belül, a többi természetesen a rákötés arányában. Az E.ON-nal egy olyan szerződést szeretnének kötni, ha a Képviselő-testület is támogatja, hogy az önkormányzati hozzájárulás megfizetése után tud csak az adott ingatlantulajdonos rákötni. Ez is egy olyan része a fejlesztéseknek, amire az önkormányzat támogatását biztosítani kell. Bízik abban, hogy minél nagyobb arányú lesz a megtérülése ennek, hiszen egy későbbi fejlesztéssel egy útfelújítást tudnának ott megvalósítani, hiszen egyre többen költöznek be erre a területre. Annak is feltétele lenne, hogy az összes közmű kerüljön a föld alá, és gyakorlatilag már csak a csapadékvíz-elvezés az, ami megoldásra kerül, de az az aszfaltburkolattal együtt megoldható. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az előterjesztést egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
	Koppányi Ferenc képviselő: 50 ház már áll a Barackosban, egymilliárd forintos vagyon keletkezett eddig, ami nem kicsi, ehhez kell a segítséget megadni.
	Császár László polgármester: Az önkormányzat eddig is támogatást nyújtott ott a rendezési terv kialakításában, művelési ág változtatásból, sok mindenből kivette az önkormányzat a részét. Aki most meg tudja fizetni a közmű költségét, annak 150.000.-forintjába kerül, ha később fizeti meg, akkor pedig a mindenkori jegybanki alapkamattal növelt értéket kellene megfizetni.
	Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	136/N/2010. (X.28.) Kt.                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI               HATÁROZAT
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Keleti városrész Barackos lakóterület földgázellátásának kiépítésével az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8200 Veszprém, Mártírok útja 9.) E252-3621/2010. számú ajánlata szerint egyetért.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Keleti városrész, Barackos lakóterület földgázellátás kiépítéséhez az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. (8200 Veszprém, Mártírok útja 9.) E252-3621/2010. számú ajánlata alapján 23.000.000,- Ft forrást Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt rendelete 23. Cím Tartalékok kötvény kibocsátásából származó bevételek terhére biztosít.
	Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. E252-3621/2010. számú ajánlatával megegyező tartalmú Megállapodás/Elosztói Csatlakozási Szerződés aláírására.
	Határidő: 2010. október 31.
	Felelős:    polgármester
	Előterjesztő: Császár László polgármester
	Császár László polgármester: Ezt az előterjesztést a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság is tárgyalta. Mivel ez alapítványt érintő dolog, ezért kell hozzá Képviselő-testületi döntés. A Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye 50.000.- forint összegben kapott támogatást. Mivel idén ezt nem tudja elkölteni, szeretné a következő évre átvinni ezt az összeget. Ezt az előterjesztést a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is tárgyalta. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
	Marton József képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság a határozati javaslat elfogadását egyhangúlag támogatásra ajánlja a Képviselő-testületnek.
	Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is egyhangúlag támogatja az átcsoportosítást, és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
	Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Császár László polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
	Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 12 igen szavazattal
	- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
	137/N/2010. (X.28.) Kt.                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETI               HATÁROZAT
	KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

