TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/79-45/2008.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember
29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános
üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

Jelen vannak:

Ács János
polgármester
Bakos György
Barbalics Antal
Bognár Ferenc
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Csonka László
Horváthné Németh Edit
Horváthné Szalay Gyöngyi
Marton József
Presits Ferenc
Sólyom Károly
Szatmári Jánosné
Vörös Béla
Závori László
képviselők
Dr. Imre László – jegyző, Benczik Zsolt - Önkormányzati és
Gazdálkodási Iroda vezetője, Parapatics Tamás – önkormányzati
főtanácsadó, Décseyné Raposa Mária - Általános Igazgatási
Irodavezető, Tóth Mária oktatási referens, Vasáros Nikoletta –
jegyzőkönyvvezető
Bajner Imre – a Tapolcai Általános iskola igazgatója, Frang
Lászlóné – a Tapolcai Óvoda igazgatója, Péni Béla – Járdányi Pál
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, Hepp
Tamásné – Szakszervezeti képviselő, Für Mihály – Ady E.u. 12.
szám alatti társasház közös képviselője, Kárpáti Imre a Sümegi
u. 22. szám alatti társasház közös képviselője, Szíjártó János –
„Napló” újságírója, Tapolcai Városi Televízió munkatársai
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Ács János polgármester: Köszönti képviselő társait és a megjelent vendégeket.
Megállapítja, hogy 15 képviselő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az
ülés vezetését átadja Sólyom Károly alpolgármesternek.
Sólyom Károly alpolgármester: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra. Javaslatát szavazásra teszi fel.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
– egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
216/2008. (VII.22.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete mai ülésén a következő napirendeket
tárgyalja:

N A P I R E N D:
1)

Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról
és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt.
rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

2)

Iparosított
technológiával
épült
lakóépületek
energiatakarékos
felújításának
támogatására
beérkezett
pályázat támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

3)

Tapolca város közoktatási feladat-ellátási,
intézményhálózat – működtetési és –
fejlesztési terve 2008-2012. elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

4)

Tapolca
Város
Közoktatási
Esélyegyenlőségi Terve jóváhagyása
Előterjesztő: Ács János polgármester

5)

Tapolca Város Önkormányzata közoktatási
intézményrendszere
működésének
minőségirányítási programja 2008-2013.
elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester
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6)

Tapolca
Város
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatának támogatása a 2008. évi
terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
decentralizált területfejlesztési programok
támogatásainak
elnyerésére
szolgáló
regionális pályázat elkészítésében
Előterjesztő: Ács János polgármester

7)

Többletfeladatok miatti létszámbővítés a
Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Ács János polgármester

8)

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
igazgatójának
nyugállományba vonulása alkalmából
köszönet
kifejezése
(SZÓBELI
ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Ács János polgármester

9)

Zenés Színházért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Zeneoktatást
Támogató
Alapítvány
kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester
11) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a
beruházásbarát önkormányzatok számára
meghirdetendő programhoz
Előterjesztő: Ács János polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA
1)

Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006.
(III.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: A tízezernél nagyobb lélekszámú településeknél
kötelezővé vált a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás beépítése a rendeletbe, erről
szól ez a módosítás. Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Décseyné Raposa Mária Általános Igazgatási Irodavezető: Nem kíván kiegészítést
tenni.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
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Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja az
előterjesztést.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri Bognár Ferenc képviselőt, hogy Koppányi
Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke távollétében ismertesse a
bizottság álláspontját az ülésen.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2008. (IX.30.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

RENDELET

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális és gyermekvédelmi
igazgatásról és ellátásokról szóló módosított
10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezetet elfogadja, és 27/2008. (IX.30.)
Kt. rendeletei közé iktatja.
2)

Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának
támogatására beérkezett pályázat támogatása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti Für Mihály közös képviselőt. A téma már
többször a Képviselő-testület elé került olyan formában, hogy az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló rendelet alapján
meghirdette az iparosított technológiával épült lakóépületek hőszigetelését, utólagos
felújítását, amelynek különböző feltételeit szabták meg. Ez az előzőekhez képest
annyiban változott, hogy nem tették kötelezővé, hogy önkormányzatoknak is kell
támogatni ezt a projektet, de lehetőséget biztosítanak rá. A Képviselő-testület még a
tavasz folyamán döntött arról, hogy létrehoz egy keretet, amelynek nagysága 10
millió forint. A pályázatra egyetlen egy lakóközösség, az Ady E. utca 12. szám alatti
társasház nyújtott be pályázatot, amiben a lakóközösség vállalta az épület külső teljes
hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét is. A támogatási kérelemben önkormányzati
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támogatási igényt is megjelölt. A múlt hét folyamán felállt az ún. munkabizottság,
amely értékelte a pályázatot és tárgyalást folytatott a közös képviselővel. Elmondták
a véleményüket mindannyian. Elmondja, hogy Polgármester Úrral egyeztetve egy
olyan ajánlatot tudnak elfogadni, amelyben lakásonként 150.000.- forint mértékű
támogatást javasolnak. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a korábbi
lakáspályázatoknál ez az összeg 100.000.- forint volt. Mivel a lakóközösség teljes
hőszigeteléssel, nyílászárókkal kívánják megoldani a felújítást, ezért gondolták úgy,
hogy a 150.000.- forint lakásonként, tehát 3.000.000.- forint támogatást kívánnak
nyújtani a társasház részére. Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a napirendi
ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Kiegészítésként
elmondja, hogy előnyt élveztek azok a társasházak, amelyek önkormányzati
közszolgáltatással ellátottak. Ez az ingatlan jelezte, hogy 1994-ben vált le a
távhőszolgáltatásról, így az a feltétel, amelyet a Képviselő-testület a pályázati
kiírásban megfogalmazott, nem érvényesíthető.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: A társasház közös képviselőjét kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kiegészíteni valója?
Für Mihály az Ady E. u. 12. szám alatti társasház közös képviselője: Az első
pályázat kiírása 2006-ban történt meg, most 2008-at írnak. Ez azt jeleni, hogy a
munkadíjak árai nagymértékben növekedtek. A város kapna egy teljesen felújított
háztömböt, ami a városképbe is jobban beleillene. A munkabizottsági ülésen
elhangozott a részükről, hogy ez az összeg 200.000.- forint legyen lakásonként. Ezt
szeretné elérni, hogy az egy lakásra jutó összeget a Képviselő-testület 200.000.forinttal támogassa.
Sólyom Károly alpolgármester: Előterjesztőként továbbra is azt javasolja, hogy
150.000.- forint legyen a támogatás mértéke.
Kárpáti Imre a Sümegi u. 22. szám alatti társasház közös képviselője: Ebben az
évben két vagy három olyan előadást is tartottak, amikor felhívták a lakóközösségek
figyelmét az egyesület nevében, hogy miért indokolt és szükséges a pályázatot
időben benyújtani, illetve a támogatást igénybe venni. Nem tudja eldönteni, hogy
meg volt-e a kellő határidő az önkormányzat részéről? A Tapolcai Hírözön című
újságban látta, hogy az önkormányzat meghirdette a pályázatot, és kaptak rá 15
napot arra a pályázók, hogy a pályázatukat benyújtsák. 15 nap alatt egy pályázatot
nem lehet elkészíteni. Amennyiben lehetősége van a testületnek, a Képviselő-testület
gondolja át a nagyobb összeg odaítélését.
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Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy Kárpáti Úr is részt vett a Gazdasági
Minisztérium képviselői által tartott tájékoztatón, és tudja, hogy már tél vége felé
elkezdődött ez a folyamat. Az önkormányzat kellő időben döntött a 10 millió
forintról. Úgy gondolja, hogy itt a példa arra, hogy aki ezt komolyan gondolta, és
készült rá, az be tudta adni a pályázatot időben.
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel az előterjesztett határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
217/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az LFP-2008-LA-2 kódszám alatt
nyilvántartott „iparosított technológiával épült
lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatására”
kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatot
értékelte, és a
Tapolca 2792/2. hrsz-ú, természetben 8300
Tapolca, Ady Endre utca 12. szám alatt lévő
társasház által benyújtott pályázatot az alábbi
forrásösszetétellel támogatja:
o 34.246.122,- Ft a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költséggel ,
o
3.000.000,- Ft vissza nem térítendő
önkormányzati támogatással,
o 21.246.122,- Ft pályázó saját erejével,
o 10.000.000,- Ft pályázott állami támogatással.
Az önkormányzati támogatás fedezetét Tapolca
város
2008.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008.(II.18.) Kt. rendeletében biztosítja.
Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a
lakóépület felújítására, korszerűsítésre kiírt
pályázat a Minisztérium által meghatározott
feltételek szerint kerüljön benyújtásra, és a
Minisztérium által támogatásban is részesüljön.
Az önkormányzati támogatás egyszer megítélt
összeg, ha a pályázatban szereplőtől eltérő,
pótlólagos költségek merülnek fel, akkor annak
megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti
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az állami
összegét.

és

az

önkormányzati

támogatás

Pályázó saját erejeként az épület felújítási alapja,
a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint
bankhitel vehető figyelembe.
Sikeres pályázat esetén az önkormányzat a
pályázóval támogatási szerződést köt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3)

Tapolca város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat – működtetési és
– fejlesztési terve 2008-2012. elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tóth Mária oktatási referenst kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Tóth Mária Oktatási referens: Az oktatási törvény meghatározza, hogy ahol oktatási
intézményeket működtetnek, ott feladat-ellátási tervet kell készíteni. A terv
tartalmazza a bevezetőt, a lakossági helyzetelemzést, a fenntartott intézményekről
szóló helyzetelemzést, utána pedig a jogszabályi követelményeket, illetve a négy
éves ütemtervet, amely módosulhat akár év közben is.
Sólyom Károly alpolgármester: Az átszervezés miatt is szükségessé vált bizony
elemek átvétele. Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport
Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja a tervet a Képviselő-testületnek.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
218/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete,
Tapolca
Város
Közoktatási
Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és
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Fejlesztési Tervét 2008-2012. jóváhagyja és az 1.
számú
melléklet
szerinti
formában
és
tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési
Tervet a város közoktatási intézményei és a
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
Oktatási és Közművelődési Irodája részére küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4)

Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve jóváhagyása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tóth Mária oktatási referenst kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Tóth Mária Oktatási referens: Az oktatási törvény meghatározza, hogy készíteni
kell esélyegyenlőségi helyzetelemzést. Az esélyegyenlőségi helyzetelemzéssel már
találkozott a Képviselő-testület, melyet 2008. januárjában fogadtak el. Ezt egészítették
ki egy akciótervvel, és így lett a program egy esélyegyenlőségi terv, amelyet még a
Képviselő-testület nem fogadott el, így ennek az elfogadása szükséges.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
219/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete,
Tapolca
Város
Közoktatási
Esélyegyenlőségi Tervét jóváhagyja, és az 1.
számú
melléklet
szerinti
formában
és
tartalommal elfogadja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca Város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét a város
közoktatási intézményei részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5)

Tapolca
Város
Önkormányzata
közoktatási
intézményrendszere
működésének minőségirányítási programja 2008-2013. elfogadása
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Tóth Mária oktatási referenst kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Tóth Mária Oktatási referens: Ebben a programban is a jogszabályi változások
kerültek átvezetésre. Bevezetésre került az intézményvezetők teljesítmény-értékelése,
amelyet mindenféleképpen szükségesnek tartanak, és minden év végén a bekért
intézményi űrlapokkal kell még elkészíteni.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Család-, Egészségügyi, Oktatási,
Művelődési és Sport Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
220/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete,
Tapolca
Város
Önkormányzata
közoktatási intézményrendszere működésének
Minőségirányítási
Programját
2008-2013.
jóváhagyja, az 1. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a programot a
város közoktatási intézményei részére küldje
meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6)

Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatása a 2008. évi
terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési
programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázat
elkészítésében
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Köszönti Bartha Józsefnét, a Tapolcai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vezetőjét. Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadót
kérdezi, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván-e kiegészítést tenni?
Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó: Tapolca Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata ma délutáni ülésén a partnerségi együttműködési megállapodást
elfogadta, a pályázat benyújtásáról döntött, a pályázat elkészült. Az egyik határozati
javaslat arról szól, hogy egyetértenek a pályázattal, a II. határozati javaslat az anyagi
támogatást tartalmazza. Kéri, hogy a határozati javaslatokat támogatni
szíveskedjenek. Ez ugyanaz a pályázat, amelyet Tapolca Város Önkormányzata a
2008. július 31-i befogadási határidővel benyújtott.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri Bognár Ferenc képviselőt, hogy ismertesse a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság álláspontját.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Bartha Józsefnét, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat elnökét kérdezi, hogy a napirendi ponthoz kapcsolódóan kíván-e
kiegészítést tenni?
Bartha Józsefné a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke: Köszöni a pályázati
anyagot. Olyan embereket szeretnének ebbe a programba bevonni, akik becsületesen
el is végzik a munkát. Reméli, hogy a pályázat sikeres lesz.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatokat.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
221/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett 2008. évi terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat decentralizált területfejlesztési
programok támogatásainak elnyerésére szolgáló
felhívásra pályázatot nyújtson be tapolcai
közmunkaprogram megvalósítására.
Tapolca
Város
Cigány
Kisebbségi
Önkormányzatának Elnöke és Tapolca Város
Önkormányzatának Polgármestere által kötött, a
határozat függelékét képező, Együttműködési
Megállapodást jóváhagyja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
222/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére a tapolcai
közmunkaprogram megvalósításához 2.750.000,Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer forint
összegű támogatást biztosít Tapolca város 2008.
évi
költségvetéséről,
a
végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II.
18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok, pályázati
tartalék megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz
nyolcvanmillió forint összegű előirányzatából.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét
a
Támogatási
Szerződés
aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30. folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
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7)

Többletfeladatok miatti létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Jegyző Urat kérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Imre László jegyző: A korábbi testületi ülésen a Közigazgatási Hivatal
ellenőrzéséről készült jelentésben két olyan területet is kiemelt, ahol egyértelműen
megállapította a túlterheltséget, és a hivatal vezetése számára javaslatot tett a hivatal
létszámának bővítését, illetve az adott területen a munkakörök bővítését. Ehhez
tenné meg most az első lépést az önkormányzat, vagyis az egyre nagyobb feladatot
adó terület, ahol a pályázatokon nemcsak a nemzeti, hanem reményeik szerint a
közeljövőben Uniós pályázatokon is részt kívánnak venni. Ezen többletfeladatok is
azt támasztják alá, hogy az egyébként leterhelt igazgatási munka mellett új
munkaköröket alakítsanak ki. Erre vonatkozóan készült az előterjesztési javaslat.
Jelen előterjesztés kötelezettségvállalást jelent, hogy a legközelebbi költségvetési
rendelet módosításakor a hivatalnál két fő plusz munkakör létesítését engedélyezi a
Képviselő-testület november 1-től. Ennek az előkészítését elkezdik, és ez alapján
pályázat írható ki meghatározott területekre. Ez belső átszervezést is feltételez. Azért
nem jelölték meg a két munkakört, mert ezek között a területek között bármelyik
területen elképzelhető, hogy munkakör bővítését el tudják végezni. Ennek
függvényében a meglévő munkaköröket is felül tudják vizsgálni, és az esetleges
feladatok átszervezésére is sor kerülhet. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az
előterjesztést támogatni szíveskedjenek.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja az előterjesztést.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
223/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2008. november 01-vel a Polgármesteri
Hivatal létszámát 2 fővel megemeli, és
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kötelezettséget vállal arra, hogy a létrehozott
álláshelyeket új feladatok ellátására biztosítja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési
rendelet módosítását ennek megfelelően terjessze
elő.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős:
Polgármester
8)

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának
nyugállományba vonulása alkalmából köszönet kifejezése (SZÓBELI
ELŐTERJESZTÉS)
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társai előtt is ismerte, hogy Dr. Zöld
János, tűzoltó ezredes nyugállományba vonul, és ennek keretében Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Tapolca érdekében kifejtett
tevékenységéért, több évtizedes, áldozatkész tűz-, katasztrófa- és polgári védelemi
munkásságáért. Felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse bizottsága
álláspontját.
Bakos György képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot 4 igen
szavazattal támogatja.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el. Ács János polgármester szavazásra teszi fel a
határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
224/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata
testülete köszönetét fejezi ki

Képviselő-

Dr. Zöld János
tűzoltó ezredesnek
a
Veszprém
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatójának Tapolca érdekében
kifejtett tevékenységéért, a több évtizedes,
áldozatkész tűz-, katasztrófa- és polgári védelemi
munkásságáért.

14
9)

Zenés Színházért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester

Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a bizottságok elnökeit, ismertessék
bizottságuk álláspontját.
Horváthné Németh Edit képviselő: A Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési
és Sport Bizottság egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
225/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Zenés Színházért
Alapítvány a 9/2008. (VI. 02.) Kt. rendeletével
megítélt 100.000,- Ft összegű támogatást az Egri
csillagok
című
történelmi
musical
megvalósítására felhasználhassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
10) Zeneoktatást Támogató Alapítvány kérelme
Előterjesztő: Ács János polgármester
Sólyom Károly alpolgármester: Elmondja, hogy a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. A koncert megrendezéséhez kértek
támogatást, de mivel alapítványként vannak bejegyezve, ehhez testületi döntés
szükséges. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse
bizottsága álláspontját.
Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
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Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Kérdés, észrevétel nem hangzik el, Sólyom Károly alpolgármester szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
226/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete 150.000,- Ft támogatást ítél meg a
Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008. (II.18.) kt. rendelet 24. Cím,
Tartalékok, Polgármesteri keret terhére, a
Zeneoktatást Támogató Alapítvány részére a
fennállásának 25. éves évfordulója alkalomból
megrendezésre
kerülő
jubileumi
koncert
megrendezéséhez.
Felhatalmazza Polgármester urat a Támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: 2008. október 6.
Felelős: polgármester
11) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a beruházásbarát önkormányzatok
számára meghirdetendő programhoz
Előterjesztő: Ács János polgármester
Sólyom Károly alpolgármester: Az előkészítő iroda vezetőjét kérdezi, hogy a
napirendi ponttal kapcsolatban kíván-e kiegészítést tenni?
Benczik Zsolt Önkormányzati és Gazdálkodási Irodavezető: Az Apollo Tyres
autógyártó cég Magyarországon kíván fejlesztő üzemet létrehozni. Bajnai Gordon
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter bejelentése alapján a Minisztérium
programot kíván kidolgozni a beruházásbarát önkormányzatok részére. Lévai József
képviselő megkereste Polgármester Urat, hogy fogalmazódjék meg egy levél, hogy
az önkormányzat részt kíván venni a meghirdetendő programban.
Sólyom Károly alpolgármester: Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elnökét, ismertesse bizottsága álláspontját.
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Bognár Ferenc képviselő: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Sólyom Károly alpolgármester: Képviselő társait kérdezi, hogy a napirendi ponttal
kapcsolatban kinek van észrevétele, kérdése?
Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzik el. Sólyom Károly alpolgármester szavazásra
teszi fel a határozati javaslatot.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 igen szavazattal
- egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
227/2008. (IX.29.) Kt.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kifejezi együttműködési szándékát a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter
bejelentése
alapján
meghirdetendő
Beruházásbarát Önkormányzat programban,
amennyiben Tapolca Város Rendezési Tervével
összeegyeztethető fejlesztési célt fogalmaz meg.
Egyúttal
felhatalmazza
Tapolca
Város
Polgármesterét, hogy döntéséről tájékoztassa a
Minisztert, annak érdekében, hogy a felajánlott
segítséggel településünket minél vonzóbbá
tehessük a hazai és nemzetközi cégek beruházási
elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében.
Határidő: 2008. október 30.
Felelős: Polgármester
Több napirendi pont, észrevétel nem lévén Sólyom Károly alpolgármester
megköszöni a részvételt, és a rendkívüli nyilvános ülést 17.40 órakor bezárja.
K. m. f.

Sólyom Károly
alpolgármester

Dr. Imre László
jegyző

