NAPIREND ELŐTT

Ügyiratszám: 1/82-8/ 2007.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2007. december 20-i ülésére

Tárgy:

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint
a
Képviselő-testület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról

Előterjesztő:

Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette:

Önkormányzati Iroda
Vasáros Nikoletta előadó
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Ács János polgármestert - akadályoztatása miatt - általános helyettese, Sólyom Károly
alpolgármester képviselte a tárgyalásokon.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2007. november 12.

Részt vettem a DRV Zrt. privatizálásával
érintett Önkormányzati megbeszélésen.

kapcsolatos

2007. november 14.

Részt vettem a DRV Zrt.
Önkormányzati megbeszélésen.

kapcsolatos

2007. november 19.

Részt vettem Helyi
megbeszélésén.

2007. november 20.

Tárgyalást folytattam a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési
Zrt. vezetőivel.

2007. november 20.

Tárgyalást folytattam
hasznosítása ügyében.

2007. november 22.

Tárgyalást folytattam a Zöldfok Zrt. vezetőjével.

2007. november 27.

Részt vettem a kötvénykibocsátással kapcsolatos szerződések
aláírásán.

privatizálásával

Védelmi

a

volt

Bizottság

téli

honvédségi

felkészülési

ingatlanok
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2007. november 27.

Megbeszélést folytattam a Szociális
Alapellátási Intézet Igazgatójával.

2007. november 27.

Tárgyalást
folytattam
ügyvezetőjével.

2007. november 27.

Tárgyalást folytattam a Magyar Posta Pécsi Igazgatóság
képviselőjével.

2007. november 28.

Egyeztetést tartottam a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás Elnök Asszonyával

2007. november 29.

Tárgyalást folytattam a Tapolcai Mentőállomás ügyében.

2007. november 29.

Részt vettem a Tapolca
Egyesületének az ülésén.

2007. november 30.

Részt vettem a Bárdos Lajos Általános Iskola 50 éves
jubileumi rendezvényein.

2007. december 03.

Tárgyalást
folytattam
Dr.
Bolcsik
Zoltán
rendőr
dandártábornokkal a Veszprém megyei
Rendőrkapitányság
Főkapitányával.

2007. december 04.

Tárgyalást folytattam a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulás Elnök Asszonyával

2007. december 06.

Részt vettem Budapesten a Raiffeisen Bank Rt. illetve a
Zrt. közreműködésével lezajlott kötvénykibocsátáson.

2007. december 07.

Tárgyalást folytattam a DRV Zrt. Elnök-

2007. december 07.

Tárgyalást folytattam a Veszprém Megyei Egészségbiztosítási
Pénztár Főorvos Asszonyával.

2007. december 10.

Tárgyalást
folytattam
a
Veszprém
Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatójával.

2007. december 10.

Fogadóórát tartottam.

2007. december 11.

Tárgyalást
folytattam
tulajdonosaival.

2007. december 11.

Tárgyalást folytattam különböző befektetői csoportokkal.

2007. december 11.

Rész vettem Dr. Bartalis Imre nyugalmazott főállatorvos
könyvbemutatóján.

2007. december 12.

Megbeszélést folytattam a Tapolcai Kórház főigazgatójával.

a

Tapolca

a

és

és

Remondis

Környéke

Varjú

Egészségügyi
Kft.

Vállalkozók

Keler

Vezérigazgatójával.

Vendéglő

Kft.
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2007. december 12.

Tárgyalást folytattam
kapcsolatban.

a

tapolcai

2007. december 12.

Tárgyalást
folytattam
kapcsolatosan.

2007. december 13.

Tárgyalást
folytattam
az
érintett
települések
polgármestereivel a Tapolcai Szennyvíztelepre befogadott
szennyvizek ügyében.

2007. december 13.

Tárgyalást folytattam a Rockwool Rt. Tapolcai vezetőjével.

2007. december 13.

Tárgyalást folytattam Dr. Rédei Zsolttal, Sümeg város
polgármesterével a járó beteg ellátás ügyében.

a

piac

laktanyák

befektetésével
hasznosításával

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2007. november 27.

Részt vettem a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójával tartott egyeztetésen az orvosi ügyeleti szolgálattal
kapcsolatban.

2007. november 27.

Részt vettem a Vállalkozók Egyesületének év végi értékelő
megbeszélésén.

2007. december 05.

Részt vettem a Csermák József című könyv második kiadásának
bemutatóján

2007. december 05.

Részt vettem a Batsányi János Általános Iskolában tartott
egyeztetésen, amely az intézményátszervezésről szólt (DÖK,
alkalmazotti értekezlet, szülői munkaközösség)
Részt vettem az MSOSZ regionális teremlabdarúgó tornájának
díjátadó ünnepségén

2007. december 09.

2007. december 10.

Részt vettem a Kertvárosi Óvodában tartott egyeztetésen,
amely az intézményátszervezésről szólt (alkalmazotti
értekezlet)
Részt vettem a Rések a falon advent köszöntő műsoron.

2007. december 11.

Részt vettem a Bárdos Lajos Általános Iskolában tartott
egyeztetésen, amely az intézményátszervezésről szólt (DÖK,
alkalmazotti
értekezlet,
szülői
munkaközösség)
Részt vettem a Barackvirág Óvodában tartott egyeztetésen,
amely az intézményátszervezésről szólt (alkalmazotti értekezlet
Részt vettem a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában tartott
egyeztetésen, amely az intézményátszervezésről szólt (DÖK,
alkalmazotti értekezlet, szülői munkaközösség)

2007. december 13.
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A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:

248/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a Tapolca
0424/5 hrsz-ú legelő megnevezésű ingatlanból 7183 m2, a 0425 hrsz-ú út megnevezésű
ingatlanából 996 m2, valamint a 0426 hrsz. út művelési ágú ingatlanából 2729 m2-es
ingatlanrész átcsatolásra kerüljön Sáska települési Önkormányzat közigazgatási területébe,
amennyiben ennek költségeit és bonyolítását kérelmező magára vállalja, illetve a szükséges
Település Szerkezeti Tervek elfogadásra kerülnek. Felhatalmazza Tapolca város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
A határozat továbbításra került Sáska települési önkormányzat részére. További
információnk nincs a fejleményekről.
266/2007.(X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó
devizaügyletek bonyolítására munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: Ács János
polgármester, Sólyom Károly alpolgármester, Dr. Imre László jegyző, Koppányi Ferenc
bizottsági elnök, Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető, Benczik Zsolt irodavezető.
Hatáskörét az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV. 20.) Kt. rendeletében határozza meg.
A novemberi testületi ülésen a szabályozás elfogadásra került.
267/2007.(X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Bajcsy-Zsilinszky utcában tervezett fejlesztési koncepciót megismerte és jóváhagyja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a City Plus Fejlesztő és Szolgáltató Bt-vel
történő – a mellékletben szereplő – adásvételi előszerződés aláírására. Az előszerződés
szerződés szerinti teljesülése esetén felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az – a
mellékletben szereplő –adásvételi szerződés aláírására.
A szerződés végleges formája elkészült, aláírásra vár.
274/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó
devizaügyletek bonyolítására munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: az általános
helyettesítést ellátó alpolgármester, a jegyző, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnöke, Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Irodavezetője, Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda Irodavezetője. A munkacsoport feladata a bank által megadott
információk értékelése és az alapján a javaslat elkészítése a döntéshozó részére, melyet
jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A munkacsoport határozatképes, ha tagjainak több mint fele
jelen van. Egyszerű többséggel hozza meg javaslatát úgy, hogy minden tag egy szavazattal
rendelkezik. A nemmel szavazó tag véleményét kérésére a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A
munkacsoportot rövid úton (telefon, e-mail) kell összehívni. Amennyiben a személyes
megjelenés akadályoztatva van, a javaslat megtárgyalható és az alapján telefon útján is
elfogadható, ebben az esetben a döntésről az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője
jegyzőkönyvet készít, amit hitelesít, majd a döntéshozónak átad, illetve a jelen nem levő, de
a javaslattételben résztvevő tagnak megküld. A munkacsoport javaslatát tartalmazó
jegyzőkönyvet a polgármester záradékkal látja el, mely záradék a meghozott döntését
tartalmazza. A záradékot a polgármester írja alá. A döntést a polgármester telefonon is
meghozhatja a munkacsoport javaslatának megismerését követően. A döntésről az
Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda vezetője feljegyzést készít, melyet hitelesít. Ebben az
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esetben a feljegyzés képezi a jegyzőkönyv záradékát, amit a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A
záradék jegyzőkönyvre való rávezetését követően a polgármester értesíti a bankot.
Akadályoztatása esetén az értesítés megtételére az Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
vezetője jogosult. A 266/2007. (X.18.) Kt. határozatot ezzel egyidőben visszavonja.
A munkacsoport megkezdte működését, az első határidős ügylet megkötésre került.
277/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdése a) pontja
értelmében a feladatok célszerűbb megszervezése és ellátása érdekében a fenntartásában
működő óvodai nevelést biztosító intézményhálózat átszervezését rendeli el.
A határozat az érintett intézmények részére megküldtük.
278/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a közoktatásról szóló többször
módosított 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a feladatok
célszerűbb megszervezése és ellátása érdekében a fenntartásában működő alapfokú oktatást
biztosító intézményhálózat átszervezését rendeli el.
A határozat az érintett intézmények részére megküldtük.
279/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete mindhárom óvodát megszünteti,
majd új óvodát hoz létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik feladatellátási helyet ki jelöli
az új (jogutódintézmény) óvoda székhely intézményévé, a másik kettőt, pedig hozzácsatolja
tagintézményként (telephelyként). Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és az érintett óvodák vezetőit az átszervezéssel
kapcsolatos intézkedések előkészítésére, és az átszervezéshez szükséges dokumentumok
beszerzésére.
A határozat az érintett intézmények részére megküldtük, az intézkedés előkészítése
folyamatban.
280/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete mind három általános iskolát
megszünteti, majd új általános iskolát hoz létre (jogutódintézmény). Az eddigi egyik
feladatellátási helyet jelöli ki az új (jogutódintézmény) iskola székhely intézményévé, a
másik kettőt, pedig hozzácsatolja tagintézményként (telephelyként). Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és az
érintett általános iskolák vezetőit az átszervezéssel kapcsolatos intézkedések előkészítésére,
és az átszervezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére.
A határozat az érintett intézmények részére megküldtük, az intézkedések megtétele
folyamatban.
281/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét az intézményátszervezéshez szükséges engedélyek, szakvélemények
beszerzésére.
Az Oktatási Hivataltól két szakértői névsor (2007. 11. 26.) alapján megtörtént a
szakértők felkérése 2007. december 04-én.
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285/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének alapvető célkitűzéseivel, és érdekeinek hatékonyabb képviselete érdekében
kijelenti belépési szándékát a Szövetségbe. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
A belépési szándéknyilatkozatot megküldtük a Szövetség részére.
287/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
Tanács Megállapodás X. fejezetének 2. francia bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:
„jelen szerződés IV. pontjában foglalt, a Társulás feladatának ellátása, a KA az
Önkormányzatok számára a saját forrás kiegészítésére biztosított valamennyi támogatási
forma előírásainak teljesítése érdekében a Társulási Tanács átruházott valamennyi feladat-és
hatáskör. Amennyiben a pályázati felhívás alapját képező jogforrás nem teszi lehetővé, hogy
a Társulás saját maga nyújtsa be pályázatát, úgy a Társulási Tanács Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatát hatalmazza fel arra, hogy nevében eljárjon.”
A határozatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Tanácsnak megküldtük.

Szilárd-

288/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
önkormányzat – a társaságban jelenleg tulajdonos 22 önkormányzat együttműködésével –
átveszi a DRV Zrt-ben lévő állami vagyont, a közművagyon és a társasági részesedés
tekintetében egyaránt. Egyúttal felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére.
A határozatot megküldtük Marcali város polgármestere részére.
289/2007.(XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a közszolgáltatásokhoz való
akadálymentes hozzáférés biztosítása érdekében fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai
Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) utólagos akadály-mentesítését. Egyetért
azzal, hogy a szükséges átalakítás 2007-2008. években történjen meg az önkormányzati
tulajdonú, Tapolca, 2144 hrsz-ú ingatlanon bruttó 12.504.000 Ft, azaz Tizenkétmillióötszáznégyezer forint beruházási összegben. A 2.504.000. Ft, azaz Kétmillió-ötszáznégyezer
forint összegű saját erőből 2007. évben Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007.(II.14.) Kt. számú rendelet 25.
Cím Tartalékok, Céltartalék, pályázati tartalék saját erőre előzetes kötelezettséget vállal.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás megvalósítása érdekében nyújtson
be pályázatot „A tapolcai Polgármesteri hivatal utólagos akadálymentesítése,
önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása” címmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
által „a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az önkormányzati
tulajdonban lévő okmányirodák, szociális és/vagy gyermekvédelmi alapellátást nyújtó
intézmények támogatására” kiírt FOG-AKM-07 kódszámú pályázati felhívásra bruttó
10.000.000 Ft, azaz bruttó Tízmillió forint összegű támogatás elnyerésére.
A pályázat benyújtásra került.
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294/2007.(XI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért a szakképzés területén
létrehozandó Ajka – Balatonfüred – Tapolca – Sümeg Területi Integrált Szakképző Központ
létrehozásával. Egyúttal javasolja, hogy az így létrehozandó Területi Integrált Szakképző
Központnak székhelye a tapolcai Széchenyi István Szakképző Iskola legyen.
A testületi határozatot elküldtük a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnökének, Lasztovicza Jenő Úrnak 2007. november 30-án.
A 248/2007. (IX.28.) Kt. határozattal hozzájárulásunkat adtuk, hogy Tapolca 0424/5 hrsz-ú
legelő megnevezésű ingatlanból 7183 m2, a 0425 hrsz-ú út megnevezésű ingatlanából 996 m2,
valamint a 0426 hrsz. út művelési ágú ingatlanából 2729 m2-es ingatlanrész átcsatolásra
kerüljön Sáska települési Önkormányzat közigazgatási területébe, amennyiben ennek
költségeit és bonyolítását kérelmező magára vállalja, illetve a szükséges Település Szerkezeti
Tervek elfogadásra kerülnek. Az előkészítés folyamatában problémaként jelentkezett, hogy a
0425 hrsz-ú ingatlan, a megszűnt Badacsony Mezőgazdasági Ipari TSZ saját használatú
útjaként van feltüntetve az ingatlan-nyilvántartásban, megosztása a földrendezés befejezését
követően lehetséges, így célszerű az egész ingatlanra hozzájárulásunkat megadni, átadni
Sáska közigazgatási területéhez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
H A T Á R O Z A T I JAVASLAT
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárulását adja, hogy a Tapolca
0424/5 hrsz-ú legelő megnevezésű ingatlanból
7183 m2, a 0425 hrsz-ú út megnevezésű 4475 m2
ingatlan, valamint a 0426 hrsz. út művelési ágú
ingatlanából 2729 m2-es ingatlanrész átcsatolásra
kerüljön Sáska települési Önkormányzat
közigazgatási területébe, amennyiben ennek
költségeit és bonyolítását kérelmező magára

8
vállalja, illetve a szükséges Település Szerkezeti
Tervek elfogadásra kerülnek.
Felhatalmazza Tapolca város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.
Ezzel egyidejűleg a 248/2007. (IX.28.) Kt.
határozatát visszavonja.
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Polgármester

Tapolca, 2007. december 12.
Ács János polgármester nevében:
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