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

Ügyiratszám: 1/148-51/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
november 22-én (péntek) 08.00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről. 

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

Jelen vannak: Császár László polgármester
Bakos György
Horváthné Németh Edit
Koppányi Ferenc
Lévai József
Marton József
Rig Lajos
Sági István
Sólyom Károly
Vajda Attila   képviselők 

Igazoltan távol maradt képviselő: Bognár Ferenc
Horváthné Szalay Gyöngyi

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:

Ughy Jenőné jegyző, dr. Rozgonyi Viktória aljegyző, Parapatics 
Tamás önkormányzati főtanácsadó, Papp Zoltán Tamás 
főépítész, Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető, 
Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési irodavezető, 
Ihász József Építéshatósági Irodavezető, Dénes Emil Adócsoport 
vezetője, Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető, 
Fülöp Jánosné főmunkatárs, Döméné Domonkos Bernadett 
jegyzőkönyvvezető, 

Rédli Károly Tapolca Kft ügyvezető igazgatója, Bajner Imre 
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója, Horváth
Zoltánné Tapolcai Óvoda vezetője, Tapolcai Városi Televízió 
munkatársai.
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Császár László polgármester: Köszönt minden megjelentet a képviselő-testület mai 
ülésén. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 fő jelenlétével határozatképes, az 
ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
tárgyalják, majd javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal – 
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza.

166/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
mai nyilvános ülésén a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat tárgyalja.

NAPIREND

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

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

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

4) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

5) A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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6) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának
beruházási, felújítási, karbantartási
feladatainak 2013. év III. negyedévi
teljesítéséről, valamint Tapolca Város 
Önkormányzatának fenntartásában lévő 
intézmények karbantartási, felújítási
feladatainak elvégzéséről 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

7) Tapolca Város Önkormányzata közép- és
hosszútávú vagyongazdálkodási tervének
elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

8) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

9) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

10) A nevelő munkát segítő pedagógiai 
asszisztensek létszámának módosítása a
Tapolcai Óvodában
Előterjesztő: Császár László polgármester  

11) A Tapolcai Óvoda 2014/2015. nevelési évre
történő óvodai beiratkozás időpontjának, 
valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási
idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

12) A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai
csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

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

14) Szándéknyilatkozat üveghulladék feldolgozó
üzem tapolcai telepítéséhez
Előterjesztő: Császár László polgármester  
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15) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi belső 
ellenőrzési munkaterve 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

16) A „Gyermek-kert” Alapítvány kérelmének
elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

17) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester  

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

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

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

Vajda Attila képviselő: Polgármester úr tárgyalást folytatott a strandkút és a
munkásszálló bérbeadásával kapcsolatban. Erről szeretne tájékoztatást kapni.  

Császár László polgármester: A strandkúttal kapcsolatban régóta folynak
tárgyalások. Előrelépés tapasztalható, a kút tulajdonosa, a Bauxit Kft felszámolásra 
került szeptember 30. napjával. Ebben az esetben a felszámolóval kell felvenni a
kapcsolatot. Kovacsics Árpád volt igazgatóval egyeztettek ezzel kapcsolatban. Újból
szükséges a pályáztatás, újból el kell indítani a folyamatot a felszámolóval.
A Munkásszállóval kapcsolatban arról tárgyaltak, hogy a Hajléktalan szálló felújítási
idejére annak első emeletét vennék bérbe. A bérleti időszak januártól augusztusig 
tartana.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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167/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

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

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

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy február 25-én
fogadták el a költségvetési rendeletet. Az előirányzat módosításra a szeptember 1-től 
október 31-ig beérkezett többletbevételek és kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítások miatt került sor. Megpróbálták azokat a tételeket beletenni, ami év
végéig meg fog valósulni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

26/2013. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Tapolca Város 2013. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és
26/2013. (XI.25.) önkormányzati rendeletei közé
iktatja.
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3) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves
végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a költségvetés
végrehajtásáról időnként beszámolót kell készíteni. A beszámoló a szeptember 30. 
napjáig tartó időszakot öleli fel. Ebben az időszakban a költségvetési rendelet három 
alkalommal került módosításra. Megállapítható, hogy az önkormányzat
feladatellátása zökkenőmentes volt, a városüzemeltetési és az intézményi 
működtetés terén nem volt zavar. Az adósságkonszolidációval kapcsolatos állami 
átvállalás megtörtént, a hitelek és a kötvény kapcsolódó dokumentumai módosításra
kerültek. Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

168/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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169/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
62/2013. (IV. 26.) önkormányzati határozatát
fenntartja és a költségvetési irányelveket a tervezés
alapjául elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:      polgármester, jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

170/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetésének harmadik negyedéves
végrehajtásáról szóló beszámolóját az előterjesztés 
mellékletei szerint fogadja el.

4) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a stabilitási törvény
előírása szerint az adórendeletet december 1. napjáig felül kell vizsgálni. A 
felülvizsgálat során néhány pontosítás volt szükséges. Adóemelést egyik adónemnél
sem terveztek. Az építményadó esetében néhány helyi vállalkozótól érkezett
megkeresés alapján megvizsgálták a lehetőségeket és az 500-1000 m2 nagyságú 
építmények esetében az ár 1.000 Ft/m2 helyett 900 Ft/m2 összegre csökkenne.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

Lévai József képviselő: Mit jelent az, hogy ez év január 1. napjától a gépjárműadó 
bevételnek csak a 40%-a marad helyben, a többi 60 %-a a központi költségvetést
illeti? Az útdíj bevezetésével a közúti árufuvarozók kedvezményt kapnak a gépjármű 
adó terhére. Ez a város esetében kiesés.

Császár László polgármester: A gépjárműadó bevétel 120 millió Ft, a 60 %-a az 
állami költségvetést illeti meg. Ami az útdíjban leírható, arra vonatkozóan csak
becsült adataik vannak. Az év végi bevallással lesznek meg a konkrét számok, hogy
milyen nagyságrendű az útdíjban elszámolható adóalap. Ez adóalap csökkentő tétel 
lesz.

Dénes Emil Adócsoport vezetője: Január 1-től a költségvetési törvény értelmében 40 
% marad az önkormányzatnál, Tapolca város esetében 26,7 millió Ft-ot jelent. Az
iparűzési adóban kaptak a vállalkozók kedvezményt. A kedvezményről 2014. május 
31-vel, az elszámolási időszak után tudnak pontosabb adatokat adni. Előlegben nem 
jelezték, előlegcsökkentést ezért nem kértek. Az adózó vállalkozókat érinti, akiknek 
helyi adókban kedvezményeket biztosítanak részletfizetés és fizetési halasztás
formájában.

Császár László polgármester: Bízik benne, hogy az egyéb adók kompenzálni tudják
az esetleges adókiesést. Az összköltségekben egy fuvarozónál néhány százalékban
meg fog jelenni, de nem akkora volument jelent, hogy az adó mértékében csökkenést
idézhetne el. A tervezett volumen az adónemeknél nagyságrendileg bejött. Az
építmény és gépjármű adó jól tervezhetőek, az iparűzési adó és az idegenforgalmi 
adó a forgalomtól függ, de a befizetések alapján senki nem kért módosítást, hogy a
kivetést csökkenteni szeretnék. A vállalkozók esetében ilyen jellegű forgalom 
csökkenés ebben az évben nem várható.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

27/2013. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet
elfogadja és 27/2013. (XI.25.) számon önkormányzati
rendeletei közé iktatja.
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5) A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy az 
előterjesztés tartalmazza, hogyan állnak a bérlemények, milyen hátralékok 
halmozódtak fel. Elmondja, hogy bérleti díj emelést nem indítványoznak. Ez azt
jelenti, hogy a 2009. évi szinten van a bérlemények bérleti díja, ezt javasolják a 2014.
évre is elfogadni.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

Sólyom Károly alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy korábbi ülésen tárgyaltak
a nyolcemeletes épület lift felújításával kapcsolatos polémiákról. Ott felmerült a
közös költség bevezetése, amelyből a későbbi fejlesztések forrásait meg tudnák 
valósítani. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú ingatlanoknál nincsen közös költség,
valami megoldási lehetőséget kell találni ezekre az esetekre. Gondol itt a Május 1. 
utcában a kazánok cseréjére. Javasolja az I. határozati javaslatot kiegészíteni,
miszerint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, valamint a Városgazdálkodási Kft
dolgozzon ki javaslatot a lakbér által nem fedezett karbantartási, felújítási költségek
fedezetére.

Lévai József képviselő: Véleménye szerint a lakbérnek fedezetet kellene nyújtani az
ilyen esetekre. Megfelelő arányban lakbért kellene emelni. Az önkormányzati 
tulajdonú lakások iránt nagy az érdeklődés. Egyik oka az, hogy az egyéb elérhető 
bérlakásokhoz képest kedvezőbb az önkormányzat által kínált konstrukció. A 
bérlakások mekkora hátralékot hagynak maguk után, azt szeretné megfogalmazni.
Ez a felhalmozott hátralék veszélyezteti, hogy a lakásállomány fenntartható legyen.
Meg kellene vizsgálni, hogy milyen módszerrel lehetne csökkenteni a hátralékot.
Hogyan lehetne úgy szabályozni a lakásbérleti rendszert, hogy mobilabb legyen.
Olcsóbb kategóriájú bérlakásokat kellene biztosítani, hogy a bérlő anyagi helyzetének 
megfelelő bérlakásba költöztethető legyen. Ezzel lehetne segíteni azon, hogy a 
hátralékok ne halmozódjanak fel.
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Császár László polgármester: Látszik a számokból, hogy a bentlakó bérlők 
adósságállománya 14 millió Ft, a kiköltöztetett lakók pedig 28 millió Ft-ot hátralékot
hagytak maguk után. Ekkora összegből 8-10 lakást is lehetne vásárolni, bővíteni a 
lakásállományt. Több lakásra milliókat kellene költeni, hogy kiadható állapotba
kerüljenek. A lakbéremelés azért nem lenne jó megoldás, mert a rendelet egységesen
állapítja meg a lakbér mértékét. A javaslat szerint pedig minden lakásra külön-külön
kellene megállapítani a lakbér összegét. Lift csak a nyolcemeletes épületben van, erre
a közös költség a jó megoldás. Meg kellene találni a jogi formáját annak, ha nagyobb
felújítás elvégzése szükséges, hogyan lehetne a költségek fedezetére alapot képezni.
A lakáscseréket nehéz lenne megoldani. Nem nagyon van olyan tartalék, ami arra
vár, hogy kisebb lakást igénylőket be tudjanak költöztetni. Szabad kapacitással nem 
nagyon rendelkeznek. Körülbelül 10 lakásra több millió forintot kellene fordítani.
Néhány esetben megpróbálták, hogy a megtekintett állapotban kiadták és a bérlő 
vállalta, hogy elvégzi a szakipari munkákat. Ezeknek a lakásoknak a jó része
azonban nagyon régi, sokat kellene ráfordítani. Azokban a társasházakban, ahol az
önkormányzat kisebbségi tulajdonos, a felújítási feladatokat kivétel nélkül támogatja.
Ezeket az összegeket az önkormányzat kifizeti. Vannak azonban olyan lakások, ahol
ezzel együtt sem jön össze a pénz a felújításra. Ennél többet az önkormányzat nem
tud vállalni.

Lévai József képviselő: Van annak jogi akadálya, hogy a bérleti díjakat ne
övezetenként és csoportonként, hanem ingatlanonként állapítsák meg? Érti, hogy
technikailag bonyolultabb nyilvántartást igényel. Ez a megoldás mobilabbá tehetné
az ingatlanok bérbeadását. Jobban kifejezné az ingatlan értékét.

Császár László polgármester: A bentlakó bérlőknek a mostani bérleti díját felül 
kellene vizsgálni. Valahol emelkedés, valahol csökkenés lenne tapasztalható. Jogilag
biztosan meg lehetne oldani, házszámonként is lehetne hozni rendeletet, de
figyelembe kell venni, hogy kb. 220 önkormányzati bérlakásuk van. Ennyi féle árat
jelentene. Nem hiszi, hogy ez lenne a cél. A szociális bérlakás esetében a szociális
körülményt kell figyelembe venni. A lakások adottsága valamilyen szinten tükrözi a
bérleti díjat. A költségelvű lakásoknál a rendelet szabályozza a bérleti díj mértékét. A 
szociális lakásoknál lenne erre lehetőség, de nem hiszi, hogy ez oldaná meg a 
problémát.

Sólyom Károly alpolgármester: Ez alapján az egyes háztömbökön belül különbséget
lehetne tenni, hogy az egyik lakás felújított, a másik nem. Ezt nagyon végig kell
gondolni.

Császár László polgármester: Nem a rendeletben van a gond, ha nagyságrendileg
befolynának ezek az összegek, az önkormányzat rendezhetné a megoldandó
problémákat. Meg lehet vizsgálni, hiszen jogi feltételei vannak. Ha össze lehet hozni,
képviselő-testületi döntés szükséges hozzá. A jövő évtől kezdve lehetne a közös 
költséget bevezetni, ahol 100 %-ban az önkormányzat a tulajdonos.
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

171/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a lakások bérleti díjáról szóló beszámolót azzal a
módosítással, hogy

a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda és a
Városgazdálkodási Kft dolgozzon ki javaslatot a lakbér
által nem fedezett karbantartási, felújítási költségek
fedezetére,

elfogadja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

172/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti
díját 2014. január 01. - 2014. december 31. közötti
időszakra az alábbi táblázat szerint határozza meg:

Ft/m2/év
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj:

9.200.-Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj:

Bérlemény-
csoport

Díjövezet

A B C

I.
17.160.- 6.200,- 3.520,-

II.
13.730.- 6.200,- 2.810,-

III.
10.380.- 6.200,- 2.080,-
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11.980.-Ft/m2/év
2012. július 01-től kezdődően a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek esetében a felmerülő tényleges 
közös költséget a bérlő köteles megfizetni. 

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

Marton József képviselő elhagyja a tanácstermet,  
a képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

6) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának beruházási, felújítási,
karbantartási feladatainak 2013. év III. negyedévi teljesítéséről, valamint 
Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények 
karbantartási, felújítási feladatainak elvégzéséről 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy eddig ezen
feladatok teljesítését a háromnegyedéves beszámolóban szokták ismertetni, a
munkaterv alapján azonban ez külön napirendi pontként szerepel. Az
előterjesztésben összefoglalták, hogy a rendeletben meghatározott feladatok 
elvégzésére, a felújításokra 98.169.000 Ft-ot, a beruházási feladatokra 636 millió Ft-ot
biztosítottak. Tételes felsorolásban látszik, hogy az előirányzott beruházások  
befejeződtek vagy folyamatban vannak. Az előterjesztés az intézményi 
karbantartásról is tartalmaz kimutatást. Látszik, hogy melyik iskolára milyen
nagyságrendű összegek kerültek felhasználásra. 
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

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

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

Lévai József képviselő: Látszik az előterjesztésből, hogy ezekre a munkákra közel 
100 millió Ft-ot fordítottak. Jelentős ez az összeg a költségvetésen belül, tételesen 
tartalmazza az elvégzett munkálatokat. Felhívja a figyelmet az 1.1 Utak, járdák
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felújítására a felmerült igények figyelembevételével. Jelzi, hogy a Sümegi út bal
oldalán és a Berzsenyi utca alsó részén rossz a járda állapota. Felhívja a hivatal
figyelmét a felmerült igényre.

Császár László polgármester: A felmerült igények minden évben rögzítésre
kerülnek, aminek a végösszege elég jelentős. A költségvetésben pedig a 
rendelkezésre álló összeg sokkal alacsonyabb. Egyébként az eredetileg betervezett
költségvetési keretet is próbálták az évközi módosításokkal felfelé alakítani. Az
igények nem mostaniak, a fő szempont mindig a balesetveszély elhárítása volt, vagy 
valamilyen felújítás kapcsán végezték el a szükséges feladatokat. Tudják ezeket a
helyeket, ahol problémák vannak, pont a Berzsenyi utca járdájával kapcsolatban a
közmeghallgatásra is érkezett megkeresés. Ismerik a problémákat, megpróbálják
kezelni. Saját erőből kell megoldani az önkormányzatnak. Ahol régen volt 
karbantartás vagy felújítás, ott nem történt meg a helyreállítás, ami új burkolatot
jelent. Ezek a járdák és pl. az Egry utcai úttest elég elhasználódott, ezekre is sort kell
keríteni az elkövetkezendő időszakban.  

Lévai József képviselő: Az év első fele elég csapadékos volt. Több helyen lehet látni 
a közművezetéknél, hogy a víz kimossa a talajt, ez az utak beszakadását jelzi. Az 
ilyen esetekben lehet garanciális követeléseknek érvényt szerezni? A víz alá tud
mosni a szilárd burkolatnak, kimossa a tömörítést az aszfalt alól. Csatorna-
fedlapoknál tapasztalható ez.

Császár László polgármester: Ez úgy működik, hogy a tervezett karbantartást előre 
be kell jelenteni, azt az önkormányzat engedélyével lehet végrehajtani. A Fő téren 
gázcsonk cserék voltak, májusban szerették volna elvégezni a szükséges feladatokat,
de leállították a folyamatot, hogy szeptemberben végezzék el azt. Havária helyzet
esetén megoldják a problémát, utólagosan jelentik be, azonban nem mindig sikerül a
helyreállítást azonnal elvégezni, de utána ki kell javítani. Utána megpróbálják ezeket
a közműszolgáltató cégeken behajtani.  

Bakos Gáborné Városüzemeltetési Csoportvezető: Közútkezelői hozzájárulást úgy 
kapnak, hogy megfelelően kell a helyreállítást elvégezni. Ha ennek nem tesznek 
eleget, közútkezelői felszólítást kapnak. Ha ennek sem tesznek eleget, a Közlekedési 
Felügyelőségen tesznek feljelentést, ő kötelezi őket, ő az eljáró hatóság. 

Császár László polgármester: Valamikor jobban sikerül a helyreállítás, valamikor
nem. Ez az időtől is függ. Ha nem sürget az idő, akkor megfelelőbb munkát lehet 
végezni, mint egy kárelhárításkor.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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173/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában,
illetve működtetésében lévő intézmények 
karbantartási, felújítási feladatainak elvégzéséről 
szóló beszámolót elfogadja.

7) Tapolca Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási
tervének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a helyi
önkormányzatoknak a vagyongazdálkodással kapcsolatban közép- és hosszútávú
tervet kell készíteni. A különböző rendeletekben, a ciklusprogramban ezek 
megfogalmazásra kerültek. A vagyongazdálkodással kapcsolatban volt valamilyen
szintű szabályozás. A törvény azt írja elő, hogy ezt egy összesített tervben kell 
megfogalmazni, ezt tartalmazza a melléklet. Felkéri a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.

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

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

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

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

174/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.
§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat
vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben,
valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott
rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervét - az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal - elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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8) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a közbeszerzési
törvény előírja, miszerint közbeszerzési tervet kell készíteni a várható közbeszerzési 
eljárásokról. Ha év közben változás van, folyamatosan át kell vezetni, a tervben
rögzíteni kell. Ezek az eljárások kerültek a közbeszerzési tervbe.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

Vajda Attila képviselő: Az anyag tartalmazza, hogy a gépi hóeltakarítási és
síkosság-mentesítési szerződést nem sikerült felmondani. Ha a Remondis Kft-nek új 
ügyvezetője lesz, nem lehetne újra felülvizsgálni és kedvezőbb szerződést kötni a 
társasággal?

Császár László polgármester: Júniusban mondták fel a szerződést az akkori 
helyzetre való tekintettel, hogy január 1-től új szolgáltatóval kössenek szerződést. A 
szerződés felmondása közös megegyezéssel történt, hogy a Magyar Állam belép 
többségi tulajdonosként a Remondis helyére. November 29-én kerül aláírásra, a
Magyar Állam lesz a többségi tulajdonos. Ez a szolgáltatás a hulladékszállításra
vonatkozóan volt lényeges. Korábbi konzorciumi megállapodás alapján 35 évre
nyerte el a Remondis Kft elődje, amiben 18 hónapos felmondási határidők 
szerepeltek. Ezt a szerződést csak közös megegyezéssel tudták volna felmondani. 
Ebben az új helyzetben arra az álláspontra jutottak, hogy megegyeztek az
ügyvezetéssel, hogy a téli feladatot ellátják. A Helyi Védelmi Bizottság és a
Katasztrófavédelem kérésére igazolni kellett, hogy erre a feladatra érvényes
szerződések vannak. Helyszíni ellenőrzés történt, hogy a síkosság-mentesítési és a 
hulladékelszállítási feladatok megoldhatóak-e, mert ha nem, akkor a törvény erejénél
fogva ők gondoskodnak erről. A szolgáltatási szerződés aláírásra került, a feladat 
ellátása alvállalkozókkal történik. Ennek a szerződésnek a felülvizsgálatára az új 
tulajdonossal történő tárgyalást követően kerül sor. Azokat a szerződéseket, amelyek 
nem a hulladékgazdálkodás körébe tartoznak, megpróbálják újratárgyalni. A Magyar
Államot képviselő MNV Zrt képviselőivel nem sikerült tárgyalni, levélben keresték 
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meg a társaságot. A Remondis Kft január 1. napjától működni fog, csak más 
tulajdonossal, a Magyar Állam lesz a többségi tulajdonos.

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

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

175/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város 
Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének 1.
sz. módosítását elfogadja.

A Képviselő-testület 51/2013. (IV. 5.) Kt. határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

9) A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tapolca Város
Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatok
társulásaira vonatkozó szabályozás alapján Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási
Intézményi Társulást hozott létre. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról az egyik önkormányzat 
rendeletet alkot. Ez Tapolca Város Önkormányzata rendeletében kerül
szabályozásra, ezt kell a megállapodásban végigvezetni. Felkéri Horváthné Németh
Edit képviselőt, ismertesse a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport 
Bizottság álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.

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

176/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi
Társulás Társulási megállapodásának módosítását az
1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a társulási
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bakos György képviselő elhagyja a tanácstermet,  
a képviselő-testület 8 fővel folytatja munkáját. 

10) A nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztensek létszámának módosítása a 
Tapolcai Óvodában
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy szeptember 1.
napjától hatályba lépett köznevelésről szóló törvény 2. számú melléklete alapján 
három óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazása lehetséges. Az 
intézmények költségvetésüket a három fő foglalkoztatásával tudják tervezni, az 
ehhez szükséges forrást a központi költségvetés biztosítja.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

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

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

Császár László polgármester: Elvileg hat fő létszámot lehetne igényelni, de úgy 
gondolják, hogy a gyermeklétszám figyelembevételével elég plusz három főt 
alkalmazni, így összesen a négy fő nevelő ezt a feladatot el tudja látni. Képviselő 
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társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, 
javaslata?

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

177/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolcai Óvoda részére 2014. január 01-től 3 fő 
létszámfejlesztést engedélyez (74-ről 77 főre) a 
nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztensek 
alkalmazására.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

Bakos György képviselő megérkezik a tanácsterembe, 
a képviselő-testület 9 fővel folytatja munkáját. 

11) A Tapolcai Óvoda 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás 
időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének 
meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy az önkormányzat
hatáskörébe tartozik az óvodai beiratkozás időpontjának és az óvoda heti és éves 
nyitva tartási idejének meghatározása. Az előterjesztés tartalmazza a beiratkozás 
időpontját, amely 2014. április 23. és 24., valamint a nyitva tartás ütemezését. Felkéri 
Horváthné Németh Edit képviselőt, ismertesse a Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság álláspontját. 

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.  
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Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

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

178/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
hatályos jogszabályokat figyelembe véve az óvodai
nevelést ellátó Tapolcai Óvoda intézményébe a
2014/2015. nevelési vonatkozó beiratkozás
időpontját az alábbiakban állapítja meg: 

2014. április 23-án (szerda) 9.00-16.00 óra között
2014. április 24-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra között.

Az óvodai jelentkezés helye:
Tapolcai Óvoda
Barackvirág Tagintézménye,

8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Tagintézménye,

8300 Tapolca, Darányi u. 4.
Szivárvány Tagintézménye,

8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
Szivárvány Intézményegysége,

8300 Tapolca, Dobó tér 5.

A beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően 
legalább 30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca
Városi Televízióban, Tapolcai Újságban, Tapolca
város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az
intézmény a helyben szokásos módon a szülők 
számára közzéteszi.

Határidő: 2014. február 8.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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179/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő Tapolcai Óvodában a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) 
pontja alapján:
a heti nyitvatartási időt a 2014/2015. nevelési évben 
 hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-óráig állapítja meg.

A Tapolcai Óvoda nyári nyitva tartásának ütemezése a
2013/2014-es nevelési évben:
Barackvirág Tagintézmény 2014. június 30 – július 11.

Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Tagintézmény 2014. július 14 – július 25.

Darányi u. 4.
Szivárvány Tagintézmény 2014. július 28 - augusztus 8.

Alkotmány u. 9.
Szivárvány Intézményegység 2014. augusztus 11- augusztus 22.

Dobó tér 5.

A Tapolcai Óvoda nyári zárva tartásának ütemezése a
2013/2014-es nevelési évben:
Barackvirág Tagintézmény 2014. július 14 - augusztus 22.

Kertvárosi Tagintézmény 2014. június 30 - július 11.
2014. július 28 - augusztus 22.

Szivárvány Tagintézmény 2014. június 30 - július 25.
2014. augusztus 1-augusztus 22.

Szivárvány Intézményegység 2014. június 30 - augusztus 8.

Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és 
nyitva tartási időpontjairól 2014. február 15-ig a helyben 
szokásos módon tájékoztassa a szülőket.  

Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester

12) A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának
meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a korábbi éveknek
megfelelő számú óvodai csoportot szeretnének indítani az óvodában. A 
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korábbiakban is elfogadták, hogy az óvodai csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év indításánál legfeljebb 20 %-kal átléphető. A normatívát le 
tudják hívni, kéri, hogy az előterjesztésnek megfelelően fogadják el a határozati 
javaslatokat.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.

Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési 
és Sport Bizottság a határozati javaslatokat egyhangú szavazati aránnyal elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

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

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

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

180/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2014/2015. nevelési évben a Tapolcai Óvoda

Barackvirág Tagintézményében 6 csoport,
Kertvárosi Tagintézményében 6 csoport,
Szivárvány Tagintézményében 3 csoport,
Szivárvány Intézményegységében 5 csoport,
összesen 20 óvodai csoport indítását engedélyezi.

Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény
költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a
Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2014. február 15.
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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181/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi törvény 25. § 
(7) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a
fenntartásában működő Tapolcai Óvodában az 
óvodai csoportra megállapított maximális létszám a
2014/2015. nevelési év indításánál legfeljebb 20%-al
átléphető, továbbá függetlenül az indított csoportok 
számától akkor is, ha a nevelési év során az új
gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.

Határidő: 2014. szeptember 1.
Felelős: polgármester

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

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-től ingyenesen önkormányzati tulajdonba került ingatlanokról be 
kell számolni, hogy az adott évben a megállapodásban vállaltaknak megfelelően 
kerültek használatra. Erről az MNV Zrt-t január 31. napjáig tájékoztatni kell. 
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

Koppányi Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
határozati javaslatot 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a
Képviselő-testületnek.  

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

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

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

182/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 
02/2, 0259, 3442 és 0461 helyrajzi számú ingatlanokat érintő 
Tapolca Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között 2009.
április 16-án létrejött szerződés V.4/b.) pontjában, valamint a 
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2011. május 13-án létrejött megállapodás V.4) pontjában, továbbá
a Tapolca 848. helyrajzi számú ingatlant érintő 2013. március 27-
én létrejött szerződés V.5.) pontjában megállapított 
kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja.

 A Tapolca 02/2 hrsz-ú, természetben a Hegymagasi úton
található volt állatrakodó használati célja megegyezik a
szerződéskor meghatározott „településrendezés” használati 
céllal.

 A Tapolca 0259 hrsz-ú, természetben a Zalahalápi út nyugati
oldalán található volt szemétlerakó használati célja megegyezik a
megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati
céllal.

 A Tapolca 3442 hrsz-ú, természetben a Kazinczy tér 11-13.
számú Y- házaktól nyugatra található, kivett, játszótér használati
célja megegyezik a szerződéskor meghatározott 
„településfejlesztés, közösségi tér biztosítása” használati céllal.

 A Tapolca 0461 hrsz-ú, kivett, sportpálya használati célja
megegyezik a szerződéskor meghatározott „egészséges életmód 
közösségi feltételeinek elősegítése” önkormányzati feladat 
ellátásának elősegítése érdekében, a sport támogatása, sportpálya 
üzemeltetése használati céllal.

 A Tapolca 848 hrsz-ú, természetben a Táncsics M. u. 16. szám
alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
megnevezésű ingatlanban állagot megóvó munkálatokat végzett. 
A lakóházat kiürítette, az udvart rendbe tette.

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

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: polgármester

14) Szándéknyilatkozat üveghulladék feldolgozó üzem tapolcai telepítéséhez
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Elmondja, hogy ez a történet több mint egy éves
múltra tekint vissza. Ezzel a céllal már korábban keresték meg az önkormányzatot.
Időközben a képviselő-testület elfogadta Tapolca város településrendezési 
eszközeinek részleges módosítását a részterületekre, megtörtént a laktanya Gksz
átsorolása, és az északi laktanya terület-felhasználására is pontosítás történt. A cég
képviselője több alkalommal is járt itt személyesen, helyszíni bejáráson vettek részt. 
Konkrét helyszín megjelölésével szándéknyilatkozatot nyújtottak be az
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önkormányzathoz, és kérik az önkormányzat támogatását. Azt szeretnék, hogy az 1,5
ha nagyságú területrész nem értékesítéssel, hanem apportként kerülne a
vállalkozásba. Európai uniós pályázatokból jelentős forrást szeretnének igénybe 
venni. Az önkormányzati tárgyalások folytatódnak. Ígéret van arra vonatkozóan,
hogy az európai uniós jelentős környezetvédelmi kiemelt beruházásra megpróbálnak 
forrást biztosítani, ami 500 millió Ft nagyságrendű forrást jelentene az 1,1 milliárdos 
beruházás esetén. A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült viták, illetve Lévai József
képviselő megkeresése alapján az akkori képviselő-testületi anyagban kiküldött 
határozati javaslathoz képest konkretizálják a határozati javaslatot. Ez annyiban tér el
az eredetitől, hogy felhatalmazást kér a polgármester az Energocell Kft 
megalapításával kapcsolatban az előkészítő folyamatokban való részvételre. 
Alapjaiban nem változna az előterjesztés. 
Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.

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

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

Lévai József képviselő: Szeretné megköszönni Polgármester Úrnak, hogy befogadta
a javaslatot. Valóban egy éves történetről van szó, személy szerint akkor találkoztak 
ezzel, amikor a HÉSZ-t átvizsgálták és megváltoztatták a laktanya besorolását. Akkor
több megkeresés érkezett az önkormányzathoz. Ez a második olyan lépés a
használatot tekintve, ami a megvalósítás közelségét jelzi. Részlegesen próbálják meg
hasznosítani a területeket. A beruházás volumene azt jelenti, hogy érdemes
foglalkozni vele. Azt is lehet látni, hogy az az anyag, ami előállításra kerül, 
átértelmezésre kerül. Az építőiparban jól használható anyagot állítanak elő. 
Mindenképpen támogatásra érdemes, azért is kérte a konkretizálást, hiszen a
szándéknyilatkozat a beruházó szándékát is ez irányba fogalmazta meg. Az
előterjesztésben az a körülmény jelenik meg, hogy a szükséges környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően kerüljön kivitelezésre. Az érintett lakosságot tájékoztassák 
erről. Előzzék meg, nehogy ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merüljön fel! 

Sólyom Károly alpolgármester: A beruházás nagysága hatástanulmány elkészítését
teszi szükségessé, ami a lakosság bevonásával jár.

Papp Zoltán Tamás főépítész: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a habüveg készítés
azért is támogatott dolog, mert az üveghulladék hasznosítása nem megoldott
Magyarországon. Ennek az új technológiának a lényege, hogy a hulladék üveget
nyersanyagként hasznosítja. Ehhez jogszabályt kellett változtatni, így készült a
hulladék törvény. Egészen más kondíciót teremtett, ezért is pénzt kap a feldolgozó.
Ez nagyon hamar megtérülő beruházás, elég komoly verseny alakult ki, öt 
telephelyet képzelt el központilag. Szerencséjük is volt, hogy a főépítészi 
konferencián jó kapcsolat alakult ki a technológia gazdájával. A város vezetése
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eltökélt szándékkal próbálta a beruházás hátterét elrendezni. Azért versengtek, mert
ez az anyag a porrá tört üvegből készül, olyan hőszigetelési termék, ami nem éghető. 
A minősített hőszigetelő anyagok közül az olcsóbb árfekvésű termékek körébe 
tartozik. A napenergia hasznosítása 30 %-os tud lenni. A hulladék nyersanyag
energetikai szempontból a megújuló energia támogatását is jelenti. Az egyik ütem
végtermékeket próbál termelni, a második ütemben válogató és a malom elkészítését
tervezik. Az országban öt telephelyen tervezik az üzemet, ezek Hódmezővásárhely, 
Karcag, Budapest, Kaposvár és Tapolca. A közúti szállításon kívül a vasúti szállítás
lehetősége is adott a városban. Az 50 fős munkahely megteremtése is nagyon fontos 
Tapolca számára.

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

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

183/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az üveghulladék feldolgozó üzem a tapolcai 4511/10
hrsz-ú ingatlanrészen történő telepítésének 
szándéknyilatkozatát megismerte.

Felhatalmazza a város polgármesterét az Energocell
Tapolca Kft. megalapításával kapcsolatban az
előkészítő folyamatokban való részvételre, valamint 
az egyéb szükséges intézkedések megtételére azzal,
hogy a képviselő-testületet folyamatosan 
tájékoztatja, és ha szükséges, a döntéshozatalt
előterjeszti. 

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

15) Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jegyzőnek 
kötelessége belső ellenőrzést végezni az önkormányzatnál, erre munkatervet kell 
létrehozni. Ez a terv a korábbi éveknek megfelelően készült el. A normatíva 
elszámolásokat, különböző pályázatokhoz kapcsolódó elszámolásokat, az 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzését tervezik az elkövetkező 
évben.
Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék bizottságuk álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.  

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

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

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

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

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

184/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2014. évi belső ellenőrzési munkatervet az 1. számú 
melléklet szerint elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős:     jegyző 

16) A „Gyermek-kert” Alapítvány kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a „Gyermek-kert”
Alapítvány azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, miszerint a megítélt
támogatási összeget nem tudták ebben az évben felhasználni, ezért kérik az összeg
2014. évben történő felhasználását. Felkéri Horváthné Németh Edit képviselőt, 
ismertesse a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
álláspontját.

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

Császár László polgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.

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

185/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„Gyermek-kert” Alapítvány kérelmét – a
közművelődési pályázaton 2013. évben elnyert 
50.000,- Ft támogatási összeg 2014. évben  történő 
felhasználását – jóváhagyja.
Egyidejűleg az elszámolási határidőt 2014. 
szeptember 30. napjában határozza meg.

Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 
módosítására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

17) A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 
Előterjesztő: Császár László polgármester  

Császár László polgármester: Elmondja, hogy törvény határozza meg, miszerint a
halmozottan hátrányos helyzetű, iskolába járó gyermekek létszámáról intézményi és 
tagintézményi bontásban az önkormányzatnak véleményt kell alkotni. Felkéri
Horváthné Németh Edit képviselőt, ismertesse a Család-, Egészségügyi, Oktatási, 
Művelődési és Sport Bizottság álláspontját. 

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

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

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal  
- egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:
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186/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
határozat melléklete szerinti tartalommal javasolja a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola (8300
Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.) és a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.)
kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárainak kialakítását.
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjének nyilvántartásában Tapolca városban 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma - a 2013. szeptember 1-je előtti 
törvényi szabályozás szerint, 3 fő. Mindhárom 
gyermek a Nagyboldogasszony Római Katolikus

Általános Iskola (8300 Tapolca, Templom domb 6.)
tanulója.
 Az új törvényi előírások alapján, 2013. szeptember 1-
je óta, hátrányos helyzet ill. halmozottan hátrányos
helyzet megállapítására nem került sor.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Császár László polgármester: Javasolja, hogy „A Tapolca Városi Sportegyesület
támogatása” és „A Zeneoktatást Támogató alapítvány támogatása” című 
előterjesztéseket a képviselő-testület vegye fel napirendjére és a vegyes ügyek 
keretében tárgyalja. Javaslatát szavazásra bocsátja.

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

187/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
napirendjére felveszi és a vegyes ügyek keretében
tárgyalja az alábbi előterjesztéseket. 

1.) A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester 

2.) A Zeneoktatást Támogató Alapítvány
támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester 
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VEGYES ÜGYEK

1.) A Tapolca Városi Sportegyesület támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tapolca Városi
Sportegyesület pályázatot nyújtott be TAO-s pályázati kiírásra a fürdők-tusolók 
felújítására. A Magyar Kézilabda Szövetség azonban hiánypótlási végzést küldött.
Nyilatkozni szükséges, hogy a 30 %-os önrészt biztosítják a felújításhoz. Korábban a
pályázaton való részvétel támogatásáról adott ki nyilatkozatot. A sportfejlesztési
program értéke 5.827.044 Ft, melynek önrészhányada 1.748.113 Ft, amire
kötelezettséget kell vállalni a 2014. évi költségvetés terhére. A maradék három öltöző 
vizesblokkja is felújításra kerülhet. Képviselő társait kérdezi, hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?

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

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

188/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Városi Sportegyesület fürdők-tusolók 
felújítása tárgyában benyújtott pályázatához a 30%-
os önrész, 1.748.113.- Forint, azaz Egymillió-
hátszáznegyvennyolcezer-száztizenhárom Forint
hányadot a 2014. évben Tapolca város 2014. évi
költségvetésének terhére biztosítja nyertes pályázat
esetén.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2.) A Zeneoktatást Támogató Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester 

Császár László polgármester: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar 2013. október 26-án ünnepelte fennállásának 30. éves évfordulóját. A
jubileumi hangversenyen egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudott megjelenni,
ezért a televízió nyilvánossága előtt gratulál a zenekar munkájához, a továbbiakban 
is sok sikert kíván. A 30. éves jubileum alkalmából 300.000 Ft pénzügyi támogatást
javasol a Zeneoktatást Támogató Alapítvány részére. Képviselő társait kérdezi, hogy 
az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van kérdése, észrevétele, javaslata?  
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Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Császár László polgármester szavazásra teszi fel
határozati javaslatot.

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

189/2013. (XI.22.)            KÉPVISELŐ-TESTÜLETI              HATÁROZAT 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
fontosnak tartja Tapolca város kulturális életének
fejlődését, a meglévő kulturális értékek megőrzését, 
ezen belül a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar által
elért közösségformáló és a zenei életben betöltött
szerepét.

Ennek érdekében folyamatos támogatása jelképeként

Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Ifjúsági
Fúvószenekar működését fenntartó Zeneoktatást 
Támogató Alapítványt 300.000,- Ft, azaz
Háromszázezer forint támogatásban részesíti.

A támogatás forrása a Tapolca város 2013. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1.2 Céltartalék 1.2.1.2.
polgármesteri keret.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Császár László polgármester: Bejelenti, hogy a közelmúltban pályázat került kiírásra
az aljegyzői munkakör betöltésére. A pályázat elbírálása megtörtént, 2013. november 
15. napjától dr. Rozgonyi Viktória került kinevezésre az aljegyzői munkakör 
betöltésére. Viktória továbbra is ellátja az Önkormányzati és Igazgatási Iroda
vezetésével kapcsolatos feladatokat. Kinevezéséhez szívből gratulál, reméli, hogy az 
elkövetkező időszakban nagymértékben segíti az önkormányzat és a hivatal 
munkáját.

Tájékoztatja a megjelenteket, hogy Tapolca város díszoklevelet kapott elismerésül,
amiért hagyományteremtő szándékkal életre hívta, és az első alkalommal 
megrendezett Szent Mihály-napi „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! hétvége”
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országos programsorozatához csatlakozott. E cselekedettel nagyban hozzájárultak
azon törekvéshez, amely népszerűsíteni kívánja Magyarország múltbéli és jelenkori 
értékeit, településeinek közösségformáló erejét. Az oklevelet Horváth Gergely a
Magyar Turizmus Zrt turisztikai vezérigazgató-helyettese, Kovács Péter Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek! kormányzati munkacsoport vezetője és Rákay Philip 
Magyar Televízió Zrt intendáns-programigazgatója írták alá.
Ismerteti, hogy a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület megalakulásának
40. évfordulója alkalmából, a honvédséghez való tartozás érzésének erősítése, a 
katonai hagyományok ápolása, bajtársaik összefogása érdekében kifejtett áldozatkész
munkájukért emléklapot kapott dr. Benkő Tibor vezérezredestől, a Honvéd Vezérkar 
főnökétől.  
Elmondja, hogy november hónapban volt a 2013. évi Virágos Magyarországért
Verseny díjkiosztó ünnepsége, ahol a Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága 
Arany Rózsa díjat ítélt Tapolca város részére. Az elmúlt héten kapta meg Tapolca
városa a „Tiszta és virágos Veszprém megyéért” 1. helyezését is. Minden résztvevő 
munkáját köszöni, akik hozzájárultak e díjak elnyeréséhez.

A közelmúltban jelent meg a felhívás, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete önkormányzati rendeletével elismerő címek és helyi kitüntetések 
alapításáról és adományozásának rendjéről döntött. Az elismerő címek és helyi 
kitüntetések adományozása céljából Tapolca Város Polgármestere évente egy
alkalommal felhívást tesz közzé. Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek
a képviselő-testület tagjai, a képviselő-testület bizottságai, társadalmi szervezetek, 
helyi közösségek, intézmények, és Tapolca város polgárai. Felhívja a figyelmet, hogy
a javaslatok leadási határideje november 29., várják a javaslatokat.

Az Adventi Várakozás programsorozat programjai a következők: December 1-jén 
17.00 órai kezdettel első adventi gyertyagyújtáskor szolgál a református egyház 
képviseletében Szabó Emőke református lelkész, Szabadtéri Betlehem kapunyitása a 
Kazinczy Ferenc Tagintézmény tanulói és a Rézangyalok fúvós együttes
közreműködésével. December 8-án Mikulásváró gyermekműsor lesz a Batsányi János 
Tagintézmény tanulói közreműködésével, a második adventi gyertyagyújtáskor 
szolgál az evangélikus egyház képviseletében Honthegyi Zsolt lelkész. December 15-
én 14.00 órakor forraltbor főzőverseny, egyéb szabadtéri programok megrendezésére 
kerül sor. 16.00 órakor a harmadik adventi gyertyagyújtáskor szolgál a katolikus
egyház, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola 2. osztályosai Népi
Betlehemet adnak elő. December 22-én Mindenki karácsonya című rendezvény 
megtartására kerül sor, ünnepi beszédet mond Sági István alpolgármester, a
Rézangyalok fúvószenekar működik közre. Karácsony után kerül sor az év végi 
rendezvények megtartására. December 29-én II. év végi malackodás Szőke Andrással 
a Tóparton, kolbásztöltő verseny, látvány disznóvágás, malacsímogató. December 
30-án kézműves foglalkozások, gyermekkoncert szórakoztatja az érdeklődőket. 
Szilveszter napján családi futóverseny lesz a Tó-parton és szilveszteri Malom-tó
úszás Schirilla Györggyel, Szilveszter a Fő téren, utcabál, éjfélkor a színpadon az 
Irigy Hónaljmirigy lép fel. A programokra mindenkit szeretettel várnak.
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KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK 

Horváthné Németh Edit képviselő: Hársfalvi József irodavezető úrnak tenné fel a 
kérdését. A Keszthelyi úton lévő volt kollégium épület lakói keresték meg azzal, 
hogy a kerékpárút építése miatt nem működik a buszmegálló. Mikor kerül sor a 
visszaállításra?

Hársfalvi József irodavezető: A kerékpárút építésének várható befejezési határideje
november 30., ekkor a környező tereppel együtt a buszmegálló is rendezésre kerül. 
Elkészült a buszmegálló, a szinteket kell szinkronba hozni, ezért kell még erre várni.

Császár László polgármester: A jövő héten megtörténik az aszfaltozás. Egy 
felvonulással szerették volna az aszfaltozást elkészíteni, minden alépítmény
elkészült. Nem nagy felületek aszfaltozásáról van szó, csak a gépsor ide és
visszatelepítése jelentős költséget vonz maga után, ezt egy munkafolyamattal 
szeretnék elvégezni. Felhívja a figyelmet, hogy a mai napon 16.45 órai kezdettel
lakossági fórum megtartására, 17.00 órakor pedig közmeghallgatásra kerül sor a
Tamási Áron Művelődési Központban, amire már érkeztek írásban kérdések, 
észrevételek.

Bakos György képviselő: Elmondja, hogy sokan járnak a postán, a felvezető lépcsőt 
balesetveszélyesnek kellene minősíteni. A Posta vezetőségét fel kellene szólítani 
ezzel kapcsolatban.

Császár László polgármester: Tíz éve vannak már elképzelések a Posta felújításával
kapcsolatban. A parkoló hosszú időn keresztül azért nem került felújításra, mert a 
Posta mindig azt jelezte, hogy a következő évben fel akarja újítani az épületet. Erre 
azonban az évek folyamán nem került sor. A parkoló felújításán már túl vannak.
Nemcsak a lépcsőre, hanem az épület több részére is ráférne a felújítás. 
Természetesen felhívják a Posta figyelmét a lépcső állapotára, de ez elsősorban 
hatósági feladat, a szakhatóság feladata lenne ennek kikényszerítése.

Horváthné Németh Edit képviselő: Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet a Máltai Szeretetszolgálattal megállapodást kötött
arra, hogy azokat az utcán élő hajléktalanokat, akik nem akarnak a Hajléktalan 
Szállóra bemenni, pszichiáter végzettségű utazó orvos ellátja, sőt bentlakásos 
intézménybe is utalhatja. Ha bárkinek tudomása van ilyen emberekről, kéri, hogy az 
Alapellátási Intézetnél vagy a Közös Önkormányzati Hivatalnál jelezzék, így tudnak
segíteni rajtuk.

Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Császár László polgármester megköszöni
a részvételt, a nyilvános ülést 9.50 órakor bezárja.

K. m. f.

Császár László   Ughy Jenőné 
 polgármester jegyző


