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Ügyiratszám: 1/155/ 2008.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2008. február 15-i nyilvános ülésére
Tárgy:

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

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Vasáros Nikoletta előadó
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Ács János polgármestert - akadályoztatása miatt - Sólyom Károly és Marton József
alpolgármesterek képviselték a tárgyalásokon. A tárgyalások egy részén a Polgármester is
részt vett.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2007. december 18.

Tárgyalást folytattam az MB Balaton ügyvezetőjével.

2007. december 19.

Megbeszélést folytattam a Hajléktalan Szálló ügyében.

2007. december 19.

Részt vettem a Polgármesteri Hivatal évzáró megbeszélésén.

2007. december 21.

Részt vettem a Mindenki Karácsonya ünnepségen.

2007. december 27.

Megbeszélést folytattam a Kinizsi Bank képviselőjével.

2008. január 02.

Megbeszélést folytattam a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
vezetőjével.

2008. január 04.

Tárgyalást folytattam a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. ügyvezetőjével.

2008. január 07.

Fogadóórát tartottam.

2008. január 07.

Tárgyalást folytattam a Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjével.
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2008. január 08.

Tárgyalást folytattam a Dalesza Kft-vel a piaci beruházás ügyében.

2008. január 09.

Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi ülésén

2008. január 10.

Részt vettem Dr. Fazekas János temetési szertartásán.

2008. január 11.

Részt vettem Tapolca Város újévi köszöntőjén.

2008. január 13.

Részt vettem a II. Magyar
megemlékező rendezvényén.

2008. január 14.

Részt vettem a Tapolca Integrált
kialakításának a megbeszélésén.

2008. január 14.

Tárgyalást folytattam a Hajléktalan szálló ügyében.

2008. január 14.

Részt vettem a Magyar Királyi Honvédség a Donnál című előadáson.

2008. január 15.

Részt vettem a Balaton Fejlesztési Konferencián.

2008. január 17.

Tárgyalást folytattam a piaci beruházás ügyében.

2008. január 17.

Tárgyalást folytattam a Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjével a 2008.
évi hulladékszállítási díjakkal kapcsolatosan.

2008. január 21.

Befektetői tárgyalást folytattam osztrák üzletemberekkel.

2008. január 23.

Tárgyalást folytattunk a Raiffeisen Bank Treasuri szakembereivel.

2008. január 23.

Bejárást folytattunk az átadás előtt lévő járóbeteg ellátás új épületeiben.

2008. január 25.

Megbeszélést folytattam a Tapolcai Városi Ker. és Szol. Kft.
ügyvezetőjével.

2008. január 29.

Részt vettem a környező települések polgármestereivel tartott
tájékoztató megbeszélésen.

2008. január 29.

Tárgyalást folytattunk a City-Plus képviselőivel a piaci beruházás
ügyében.

2008. január 31.

Tárgyalást folytattam a Mentőállomás elhelyezése ügyében.

2008. január 31.

Részt vettem a Tapolcai Városi Ker. és Szol. Kft. és a Tamási Áron
Művelődési Központ munkaértekezletén.

2008. január 31.

Részt vettem az OTP Közép-Dunántúli Igazgatóságának partneri
találkozóján.

2008. február 01.

Tárgyalást folytattam a Tapolcai Vegyesipari Szövetkezet elnök
asszonyával.

Hadsereg

Doni

katasztrófájának

Városfejlesztési

Stratégia
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2008. február 01.

Megbeszélést folytattunk uszodaüzemeltetés ügyében.

2008. február 01.

Részt vettem a Tapolca és Környéke Vállalkozók Egyesületének
évnyitó rendezvényén.

2008. február 04.

Megbeszélést folytattunk az alapfokú oktatási intézmények vezetőivel.

2008. február 04.

Fogadóórát tartottam.

2008. február 04.

Költségvetési egyeztetési megbeszélésen vettem részt.

2008. február 05.

Részt vettem az Integrált Városfejlesztési Stratégiai tanácskozáson.

2008. február 06.

Részt vettem a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat gazdasági évnyitó
rendezvényén.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2007. december 19.

Részt vettem a Polgármesteri Hivatal évzáró megbeszélésén

2007. december 21.

Részt vettem a Mindenki Karácsonya ünnepségen

2007. december 27.

Részt vettem a női kézilabda szakosztály NBI/B és működési
lehetőségeivel kapcsolatos egyeztetésen

2008. január 03.

Részt vettem a Tamási Áron Művelődési Központ szervezeti
átalakulásáról tartott egyeztetésen

2008. január 05.

Részt vettem Vasváron a Bajnok Tornája néven rendezett futball
tornán (Tapolca második helyet ért el)

2008. január 11.

Részt vettem az újévi fogadáson.

2008. január 14.

Részt vettem a tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület évnyitó
értekezletén.

2008. január 18.

Részt vettem a Média Alapítvány évindító megbeszélésén

2008. január 20.

Részt vettem a Magyar Kultúra Napján
megemlékezésen a Wass Albert Könyvtárban

2008. január 21.

Fogadóórát tartottam.

2008. január 23.

Részt vettem az intézményvezetői értekezleten.

2008. január 25.

Részt vettem az intézményvezetőkkel tartott költségvetési
egyeztetésen.

szervezett
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2008. január 26.

Részt vettem a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar Újévi minősítő
koncertjén.

2008. január 29.

Részt vettem a kistérségi polgármesterekkel közösen tartott
intézményi bejáráson.

2008. január 31.

Részt vettem
értekezletén.

2008. február 03.

Részt vettem a Kistérségi sportnapon (Tapolca első helyezést ért
el).

a

Tamási

Áron

Művelődési

Ház

átadó

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
9/2007. (II.13.) Kt.
határozatával
a
Képviselő-testület
felhatalmazza
a
Diszel
Szennyvízberuházó Víziközmű Társulatot arra, hogy a Raiffeisen Bank Zrt-vel 50.000,- eFt,
azaz Ötvenmillió forint keretösszegre a hitelszerződést megkösse, és a hitelösszeg 20%-nak,
összesen 10.000,- eFt, azaz Tízmillió forint járulékai megfizetésének futamidejére,
előreláthatólag 2011-ig az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében
készfizető kezességet vállal.
A szerződés megköttetett, a hitel lehívása folyamatos. A II. részszámlát követően
összege 22.463.757.- Ft.
11/2007.(II.13.) Kt.
határozatával a Képviselő-testülete a Dr. Deák Jenő KórházRendelőintézet és Gyógybarlang Kiemelten Közhasznú társaság jogutód nélküli
megszűntetését 2007. március 1-i kezdőnappal végelszámolási eljárás megindításával
elhatározza és jóváhagyja. Utasítja Dr. Flórián Csabát, a társaság ügyvezető igazgatóját, hogy
a végelszámolás alapját képező a cég tevékenységét lezáró beszámolót készítse el és adja át a
végelszámolónak. Végelszámolóként megbízza Nagy Sándor, 8400 Ajka, Széchenyi u.184. sz.
(Szül: Szombathely, 1952. május 21. an: Frank Anna) alatti lakost, hogy a vonatkozó
jogszabályok betartásával a végelszámolási eljárást folytassa le és annak eredményéről szóló
beszámolót terjessze a Képviselő-testület elé.
A végelszámolás folyamata még tart egy előre nem várható kártérítési igény miatt.
13/2007. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az éves közbeszerzési tervben
foglalat eljárások megindítására a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével
felhatalmazza a város Polgármesterét, és ahol szükséges szerződéskötés előtt terjessze az
eljárás eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-testület elé.
A közbeszerzési tervben szereplő beruházások körül valamennyi megnyert projekt
lefolytatásra is került.
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18/2007. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az előterjesztés és az elhangzott
észrevételek, javaslatok alapján elfogadja Tapolca város Településfejlesztési Koncepciója
módosításához, átdolgozásához szükséges irányelveket, amelyek alapján a város
Településrendezési Tervének módosítását végre kell hajtani, azzal a bizottsági módosítással,
mely szerint a honvédségi ingatlan területének mielőbbi előnyösebb hasznosítása érdekében
Tapolca és Lesencetomaj között településhatár esetleges módosításának lehetőségét vizsgálja
meg. Az irányelvek az alábbiak: Ki kell terjeszteni a Településrendezés alá vont területet a
volt honvédségi laktanyák területével (Dobó és Kinizsi laktanyák). Vizsgálni kell a
belterületbe vonás lehetőségeit részben, illetve teljességgel. A volt Dobó laktanyánál egyrészt
logisztikai park kialakítását (Gksz.), illetve a Dobó lakótelep felé eső részen humán
hasznosítás fogadását célszerű vizsgálni. A volt Kinizsi laktanyánál a gazdaságkereskedelem-szolgáltatás telepítését és ún. különleges terület-felhasználást lehet figyelembe
venni (szállodák, gyógyfürdők, orvosi központ, szabadidő park stb.). A szabályozásoknál
úgy kell eljárni, hogy azok lehetőség szerint ne szigorítsák tovább a Balaton törvényben
megengedett szabályozásokat, lehetőségeket. Vizsgálni kell a volt zárkerti, mezőgazdasági
kertes hasznosítású területek lehatárolásainak pontosítását. Figyelembe kell venni az
időközben beérkezett lakossági, vállalkozói szándéknyilatkozatok fejlesztési elképzeléseinek
befogadási lehetőségeit, így többek között Mezőgazdasági telephely. Az ún. tüskésmajor,
kommunális vagy gazdasági-kereskedelemi hasznosítását. A Bakonyerdő Zrt. kérését a
bemutató telephelye területének bővítésére, Pontosítani szükséges a meglévő és
megtervezett közművek nyomvonalának és védősávjainak közterületi biztosítását (a
külterületen is). El kell végezni a tervezett terület-felhasználási kategóriák kisebb
pontosítását, lehatárolásának változtatását. Vizsgálni kell a déli tehermentesítő, feltáró út és
a Tapolca-patak találkozásánál az ún. déli fogadó városkapu kialakításának lehetőségét.
Vegye figyelembe a módosítás a megtörtént közművesítés és útfelújítás utáni helyzetben a
városi közlekedés komplex felülvizsgálatának eredményeit. Célszerű vizsgálni a Strand út
Észak-nyugati oldalán fekvő terület hasznosításának lehetőségét. A volt honvédségi
szennyvízátemelők önkormányzati területét célszerű gazdasági hasznosítással szerepeltetni
(Gksz.) A nagy távlatban tervezett, Balaton törvényben rögzített déli elkerülő út
nyomvonalát a honvédségi illetékesség megszűnése után a központilag javasolt
nyomvonalon kell szerepeltetni. A kerékpárút Tapolca-Diszelig történő nyomvonal
módosítását tervezni kell. A városközpont forgalomcsillapítás, gyalogos elsőbbségű
kialakításának biztosítására célszerű felülvizsgálni a meglévő áru feltöltési, feltárási
lehetőségeket. Vizsgálni kell a Tapolca-patak által megosztott területeken a kelet-nyugati
irányú átközlekedés javításának, bővítésének lehetőségeit. A városi kórház telephelyén a
gyógyászati tevékenység mellett esetlegesen telepíthető wellnes funkció szabályozása
szintén vizsgálatot igényelnek. A városközponti köztéri szobor és az autóbusz forgalmi iroda
rendezési terv végrehajtását szolgáló áttelepítése szabályzást igényel.
Az irányelveknek megfelelően a rendezési terv módosítás elkészült, a Balatoni
Főépítészi Zsűri megtárgyalta, további egyeztetésre alkalmasnak találta. Jelenleg a
szakhatósági véleményezési eljárás van folyamatban.
24/2007. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza a Tapolcai Finn
Barátok Köre Egyesületet Székhelye: 8300 Tapolca, Bartók B. u. 31. Elnök: Bolla Albertné
arra, hogy megnevezését a kérelmében meghatározott módon a Tapolcai Finn Barátok Köre
Egyesületet elnevezést használja és Tapolca város nevét feltüntesse, mindaddig, amíg a
kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be. A jogosult haladéktalanul
köteles a körülményekben beállott változásokat Tapolca Város Önkormányzatának jelezni.
A Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület megalakult, működését megkezdte.
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30/2007. (II.13.) Kt. határozatával a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
fontosnak és szükségesnek tartja, hogy amennyiben a Somló Volán Zrt. (8400 Ajka, Hársfa u.
7.) térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett egyéb önkormányzatok
bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti
be, vagy a rá eső részhányadot átvenni nem kívánja, úgy Tapolca város Önkormányzata a
fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal.
A Volán társaságok privatizációja információink szerint nem haladt előre, várjuk a
fejleményeket.
31/2007. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete kifejezi a Somló Volán Zrt. (8400
Ajka, Hársfa u. 7.) tulajdonjoga átruházásával, a tevékenységi kör és a jelenlegi
foglalkoztatási szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő
biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződéskötő szándékát az Állami Privatizációs és
Vagyonkezelő Részvénytársaság felét A szükséges intézkedések megtételére, a szerződés
aláírására felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét.
A Somló Volán Zrt. privatizációja jelenleg nincs napirenden, korábbi kezdeményezésre
nem kaptunk választ.
38/2007. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Diszel városrész szennyvízcsatornahálózatának kiépítése elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó önkormányzati saját erő
biztosításához 33.160.000,-Ft összegű fejlesztési célú hitel felvételét szükségesnek tartja.
Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésében a hitel és járulékainak visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Megbízza a város Polgármesterét, hogy
kössön hitelszerződést az OTP Bank NyRt-vel az MFB Rt. Önkormányzati Infrastruktúra
Fejlesztési Hitelprogram keretében nyújtott összeg terhére.
A hitelszerződést megkötöttük, a lehívás folyamatos.
190/2007. (VI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Városi Sportegyesület
Női Kézilabda szakosztályát rendkívüli, 3.000 eFt, azaz Hárommillió forint összegű
támogatásban részesíti, amennyiben a 2007/2008. évi NB-I/B bajnokságban nevezésüket
elfogadják. A támogatás összegét Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről és a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelete 25. Cím
Tartalékok, Általános tartalékok 10 millió Ft összegű előirányzatából biztosítja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Tapolcai Városi Sportegyesülettel kötött
támogatási szerződés módosítására.
A támogatási szerződés megkötésre került, a pénzösszeg átadásra került.
191/2007. (VI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca-i háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogászati szolgáltató vállalkozások (15 db praxis) működéshez szükséges
eszköztámogatásra 150 eFt/praxis összegű támogatást biztosít. A támogatás összegét
Tapolca Város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2007. (II.14.) Kt. rendelete 25. Cím Tartalékok, Általános tartalékok 10 millió Ft.összegű előirányzatából biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az
egészségügyi szolgáltató vállalkozásokkal támogatási szerződés aláírása.
A támogatási szerződés megkötésre került, a pénzeszközök átadásra kerültek.
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213/2007. (VIII.02.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek
tartotta a Tapolca I-II. ütem, kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatorna
hálózatának megépítését. Tudomásul veszi, hogy a 2004-2006. évben megvalósított
beruházás miatt 6.000.000,- Ft kötbér igény merült fel, amely a beruházás összköltségét
csökkentette, továbbá annak arányos része az állami költségvetésbe való visszafizetési
kötelezettséggel terhelt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
város Polgármesterét, hogy tegye meg kötbér átutalásával és a szerződés módosításával
kapcsolatos intézkedéseket. A bruttó 537.656.500,-Ft összköltségű beruházás forrásai a
következők: A módosítás következtében a 215.062.600,- Ft céltámogatás, 5.639.733,- Ft BFT
támogatás, 16.154.506,- Ft KÖVICE és 113.611.226,- Ft TEKI támogatás után fennmaradó
összeg forrása 85.555.435,- Ft saját erő és 101.633.000,- Ft lakossági hozzájárulás. Egyúttal a
164/2006. (VII. 31.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.
A kötbér arányos részét visszautaltuk, illetve a határozatot megküldtük a Magyar
Államkincstár Budapesti Igazgatóságának. A beruházás lezárult.
214/2007. (VIII.02.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek
tartotta Tapolca III. ütem szennyvízcsatorna hálózatának megépítését. Egyetért azzal, hogy a
beruházás során felmerült pótmunkák elvégzése szükséges, amelynek a felmérési napló
alapján elkészült költségvetése 8.220.000,- Ft, amelyből Céltámogatásként 5.631.360,- Ft
támogatás az Önkormányzati és Településfejlesztési Miniszter engedélyezésével lehívható.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a város Polgármesterét,
hogy tegye meg a pótmunka önrészének megfelelő összeg (2.588.640,- Ft) átutalásával,
valamint a céltámogatás lehívásával (5.631.360,- Ft) és a szerződés módosításával kapcsolatos
intézkedéseket. A bruttó 339.623.990,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők: A
módosítás következtében a 138.192.960,- Ft céltámogatás és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás
után fennmaradó összeg forrása 80.032.693,- Ft saját erő és 100.620.000,- Ft lakossági
hozzájárulás. Egyúttal a 165/2006. (VII. 31.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt
visszavonja.
Ezt a határozatot a Képviselő-testület 305/2007. (XII.20.) Kt. határozatával
visszavonta.
230/2007. (IX.07.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete 2008. évi költségvetése terhére
3.000.000-Ft keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a Bursa Hungarica pályázatok
fedezetére.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához történő csatlakozáshoz szükséges 3.000.000.- Ft a 2008. évi
költségvetésnél tervezésre került
231/2007. (IX.07.) Kt. határozatával
a
Képviselő-testülete
–
összhangban
a
településrendezési, szabályozási tervekkel - a gazdasági fejlődés, a nyugati városrész
lakóövezetében a közúti forgalom mérsékelése, a közlekedésbiztonság javítása, valamint a
munkahelyek és a helyi szolgáltatások gyorsabb megközelítése érdekében fontosnak és
szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó minőségű, megfelelő kiépítettségét. Egyetért azzal,
hogy a belterületi útfejlesztés 2007-2008. években történjen meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 1963 hrsz-ú, és a Tapolca, 1964/14 hrsz-ú ingatlanokon bruttó 99.997.656 Ft, azaz
Kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenhétezer-hatszázötvenhat
forint
beruházási
összegben. A beruházás megvalósítása érdekében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
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Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében belterületi utak fejlesztése
támogatására kiírt, KDOP-2007-4.2.1/B kódszámú pályázati felhívásra benyújtott, „A
tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút korszerűsítése, kiépítése” című pályázattal
egyetért a következő forrástábla szerint:
2007.
2008.
Összesen
Pályázati támogatás KDOP-200769.998.350
910.000
69.088.350
4.2.1/B
20.999.556
Tapolca Város
273.000
20.726.556
Önkormányzatának
költségvetésből
8.999.750
Veszprém Megyei
117.000
8.882.750
Saját erő
Önkormányzat
Pályázati Önerő
Kiegészítő
Keretéből
Összesen
99.997.656
1.300.000
98.697.656
A szükséges bruttó 29.999.306 Ft, azaz Huszonkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezerháromszázhat forint összegű saját erőt a Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati Önerő
Kiegészítő Keretéből: 2007. évben 117.000 Ft, azaz Egyszáztizenhétezer forint összegben,
2008. évben 8.882.750 Ft, azaz Nyolcmillió-nyolszáznyolcvankétezer-hétszázötven forint
összegben biztosítja, Tapolca Város Önkormányzatának költségvetéséből: 2007. évben
Tapolca város 2007. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 2/2007. (II.14.) Kt. számú rendelet 25. Cím Tartalékok, Céltartalék, pályázati tartalék
megnevezésű 25.838.000 Ft, azaz Huszonötmillió-nyolcszázharmincnyolcezer forint összegű
előirányzatából bruttó 273.000 Ft, azaz Kétszázhetvenháromezer forint összeget biztosít, a
2008. évre fennmaradó bruttó 20.726.556 Ft, azaz Huszmillió-hétszázhuszonhatezerötszázötvenhat forint összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére.
A pályázat határidőben
elutasították.

benyújtásra

került,

azonban

forráshiány

miatt

239/2007. (IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérleti díját 2008. január 01-től 10%-kal emeli, valamint az alkalmazandó
minimálás mértékét új bérbeadás esetén az alábbiak szerint módosítja: Ft/m2/év
Bérleménycsoport
A
B
C
Díjövezet
I.

19.500

7.040

4.000

II.

15.600

7.040

3.200

III.
11.800
7.040
2.365
A Belvárosi Irodaházban alkalmazható bérleti díj: 10.450,-Ft/m2/év. A bérleti díjhoz
kapcsolódó szolgáltatási díj: 10.890,-Ft/m2/év. Bérleti díj Általános forgalmi adót nem
tartalmaz.
A módosítások átvezetésre kerültek, az új pályázatok már a megemelt díjjal kerültek
kiírásra.
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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.
Ezt a határozatot a Képviselő-testület 296/2007. (XII.20.) Kt. határozatával
visszavonta, a közigazgatási hovatartozást a Földhivatal átvezette.
249/2007. (IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete figyelemmel az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.)
FVM rendelet tartalmára jelen határozat mellékletét képező külterületi részek
vonatkozásában szándékát fejezi ki a Tapolcai Statisztikai Kistérségben létrejött Vulkánok
Völgye a Balaton-felvidéken elnevezésű helyi vidékfejlesztési közösséghez történő
csatlakozásra, annak érdekében, hogy a külterületen élő természetes személyek, valamint
bejegyzett mikro- és kis-vállalkozások pályázati forrásokból részesülhessenek. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a fenti feltételek betartása mellett a programban való
részvételhez szükséges intézkedések megtételére.
Az akciócsoport megalakult, statisztikai adatokat szolgáltatott.
259/2007. (X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete kéri a Körzeti Földhivatalt, hogy
2125, 2129, 2785/2, 3540/5, hrsz-ú a magyar állam tulajdonában, de a Városi Tanács VB.
Közületi Szolgáltató Üzeme, a Városi Tanács VB. Műszaki és Kommunális Osztálya, illetve a
Városi tanács VB. Hatósági Osztálya kezelésében lévő valamennyi ingatlant vezesse át
Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonába. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2087 hrsz. és a 7759/1 hrsz. ingatlanok tárgyában nem kéri az önkormányzati
tulajdonba vételt. Felhatalmazza Tapolca város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.
Az igényelt ingatlanok az önkormányzat tulajdonába átvezetésre kerültek.
260/2007. (X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete elengedhetetlenül szükségesnek és
fontosnak tartja a Tapolca város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramjának
elkészítését. Egyetért azzal, hogy a szükséges források Tapolca város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt.
rendeletünk 23. cím Beruházások alatt a Belvárosi rehabilitáció megvalósíthatósági
tanulmány és tervdokumentáció készítése BFT pályázathoz, továbbá a Belváros rehabilitáció
Tapolcán ROP pályázat 2007. évi önrészéhez elfogadott előirányzatok összevonásával
kerüljenek biztosításra. Felkéri Tapolca város polgármesterét az Integrált Városfejlesztési
Stratégiája és Akcióprogramja elkészíttetésére, Képviselő-testületi elfogadása előkészítésére.
Felhatalmazza Tapolca város polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Tapolca város Inegrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramjának előkészítése
megkezdődött.
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261/2007. (X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Zalai Dombhátak és a Vulkánok
Völgye helyi közösségének, egyesülését tudomásul veszi. A 249/2007. (IX. 28) Kt. határozatát
az egyesülésre való tekintettel az alábbiak szerint hatályában fenntartja: Tapolca Város
Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy az önkormányzat alapító tagja kíván lenni
a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Helyi Közösségnek, és abban települését
képviseli. A Helyi Közösségben való részvételhez szükséges intézkedéseket megteszi. A
Képviselő-testület vállalja, hogy a Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat
lebonyolítás érdekében az önkormányzat alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti formának. A Képviselő-testület vállalja, hogy sem a nyilvántartásba
vételi eljárás első szakasza lejáratának határnapja előtti 5 napban sem a nyilvántartásba vételi
eljárás második szakasza lejáratának határnapja előtti 10 napban kilépési nyilatkozatot sem a
HVI-nél, sem a Helyi Közösség képviselőjénél nem ad le. A Képviselő-testület elfogadja,
hogy az Irányító Hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során pótlólagos információt kérhet
be. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzatnak nincs lejárt esedékességű
tartozása, illetve nem áll csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt. A Képviselőtestület kijelenti, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének
keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet tartalmára jelen határozat mellékletét
képező külterületi részek vonatkozásában a külterületen élő természetes személyek,
valamint bejegyzett mikro-és kisvállalkozások pályázati forrásból részesülhessenek. A
Képviselő-testület az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK rendelet 52-65 cikkeit megismerte. Az
ott leírtakat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig helyi közösség által készített helyi
vidékfejlesztési stratégia elkészítése során kötelező érvényűnek tekinti. A Képviselő-testület
a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet rendelkezéseit, valamint az ahhoz kapcsolódó, az IH által
hivatalos közleményben közzétett formanyomtatványok vonatkozó feltételeit és szabályait
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat
nyilvántartásba vételéhez megadott adatokat a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, az FVM,
valamint az FVM- VKSZI nyilvántartsa és a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvántartásáról szóló 1992 évi LXIII. tv. betartása mellett azokat kezelje a helyi
közösség nyilvántartásba vételi folyamata során. Megbízza Lévai József képviselőt az ezzel
kapcsolatos koordinálással, valamint a tárgyalásokon való részvétellel. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a fenti feltételek betartása mellett a programban való
részvételhez szükséges intézkedések megtételére.
A Vulkánok Völgye Akciócsoport a hatékony munkavégzés érdekében összeolvadt a
Zalai Domhátak munkacsoporttal, így egy együttes Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Akciócsoportot alkotnak.
265/2007. (X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Zártkörű kötvényt bocsát ki az
alábbi jellemzőkkel: Futamidő: 20 év, Türelmi idő: 5 év, Kötvény felhasználásának célja: az
önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott célú kiadásainak finanszírozása:
Kibocsátás névértéke: 6.700.000,- CHF. Kötvény devizaneme: CHF, amely a futamidő alatt
térítésmenetesen módosítható. Kötvény kamatozása: változó. Kamatperiódus: 6 hónap.
Kamatláb: 6 havi CHF LIBOR + 0,75 %. Tőke visszafizetése: félévente, minden év március 31.
és szeptember 30-án ill. az azt követő munkanapon történik annuitásos módon (első
tőketörlesztés 2012. szeptember 30-án.) Tőke előtörlesztés: Díjmentes a teljes futamidő alatt
Kamatfizetés: félévente, minden év március 31-én és szeptember 30-án történik, ill. az azt
követő munkanapon. Jegyzési garancia: A Raiffeisen Bank Zrt. jegyzési garanciát vállal a
kötvények teljes mennyiségére. Az önkormányzat a kibocsátási költséget, 3.000.000,-Ft, azaz
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Hárommillió forintot a 2007. évi költségvetésről szóló rendeletének 25. cím általános
tartaléka terhére biztosítja. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény
futamideje alatt a kötvényt és járulékait a futamidő évében az évi költségvetési rendeletében
betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
A kötvény és járulékai visszafizetésének fedezetéül az önkormányzat a mindenkori
költségvetési saját bevételeit ajánlja fel. Felhatalmazza a polgármestert a Raiffeisen Bank ZRtvel történő szerződések és a kötvénykibocsátáshoz szükséges dokumentumok aláírására.
Az Önkormányzat a kötvény kibocsátásához szükséges szerződéseket megkötötte a
Raiffeisen Bank Zrt-vel. A kötvény kibocsátása 2007. december 06-án megtörtént, a
kötvények össz-névértéke 6.700.000 CHF. Jelen időpontban Önkormányzatunk az
árfolyamnyereséggel növelt összeget lekötött betétben tartja.
273/2007. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban
megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi
részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.
A költségvetési rendelet részletes kidolgozása megtörtént. A Képviselő-testület 2008.
februári ülésén a rendelet előterjesztésre kerül.
275/2007. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 4370/14 hrsz-ú közterület
megnevezésű ingatlanból leválasztott 45 m2 térmértékű területet Szabóné Szakács Judit és
Szabó Gábor 8300 Tapolca, Juhász Gy. u. 41. szám alatti lakosok részére átadja.
A szerződés a rendezési terv elfogadását követően köttethetik meg.
282/2007. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2008. évi munkatervét a
bizottságok, valamint a Képviselő-testület tagjai által tett javaslatokkal jóváhagyja. Felkéri
Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő napirendi pontok előkészítéséről
gondoskodjon.
A munkaterv 1/2008. Szab. szám alatt összeállításra került.
296/2007. (XII.20.) 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 4475 m2 ingatlan, valamint a 0426 hrsz. út művelési ágú ingatlanából 2729 m2es 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. Ezzel egyidejűleg a 248/2007. (IX.28.)
Kt. határozatát visszavonja.
A földhivatali átvezetés megtörtént.
298/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete 2008. január 01-től negyedik
bölcsődei csoportot hoz létre és a csoport működéséhez szükséges 2 fő gondozónői létszámot
ezen időponttól biztosítja.
A Bölcsőde működése plusz egy csoporttal 2008. január 01-vel elindult. A
működtetéshez szükséges gondozónői álláshelyeket és finanszírozásukat az
önkormányzat biztosította, és a 2008. évi költségvetési rendeletébe beépítette.
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299/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 89. § (1) bekezdése értelmében a feladatok célszerűbb
megszervezése és ellátása érdekében fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár,
Múzeum és Közművelődési Központ átszervezését rendeli el. Ennek keretében foglaltak
alapján átszervezi: Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ (könyvtári,
múzeumi és közművelődési feladatokat ellátó intézmény) Székhelye: 8300 Tapolca, Batsányi
J. u. 1. elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervként működő intézményt. Az átszervezésre kerülő intézmény felügyeleti szerve:
Tapolca Város Önkormányzata. Az átszervezésre kerülő intézményből kiválik a
közművelődési feladatellátás, ennél fogva a könyvtári és múzeumi feladatokat ellátó
intézmény neve: Wass Albert Könyvtár és Múzeum. Székhely: 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
A határozat a Magyar Államkincstárnak és az intézménye részére megküldésre került.
300/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete 2008. február 1. napjától Tapolca
Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft –vel kötendő közművelődési megállapodással látja el
a közművelődési feladatait. A közművelődési megállapodás a határozat mellékletét képezi,
melyet Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogad. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a közművelődési megállapodás megkötésére.
A határozat a Kft. részére megküldésre került, továbbá az intézmények is megkapták.
301/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testület vállalja, hogy a költségvetésébe
beépíti a közművelődési feladatellátás költségeit. A Tapolca Városi Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft vállalja, hogy 2008. február 1. napjától a Tamási Áron Művelődési
Központban és a Csobánc Művelődési Házban valamennyi dolgozó továbbfoglalkoztatását
az átvételkor garantálja, meglévő bérükkel és szerzett jogaikkal együtt.
A kivonatot megkapta a Kft., a Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési
Intézet.
302/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum alapító okiratát azon módosítással, hogy az intézmény alaptevékenysége 910100
Könyvtári, levéltári tevékenység, valamint
az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közművelődési Főosztálynak véleményében megfogalmazott kiegészítésekkel a melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a
módosított alapító okiratot az elfogadástól számított 10 napon belül az intézmény részére
küldje meg.
A kivonatot megkapta a Magyar Államkincstár és az intézmény.
303/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. alapító okiratát
(Társasági szerződését) a melléklet szerinti formában és tartalommal a taggyűlés elé terjessze
be és az elfogadott társasági szerződést a cégbíróságra módosítás céljából küldje meg.
A kivonatot megkapta a Kft.
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304/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, és az érintett intézmények vezetőit, az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére.
A kivonatot megkapta a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. és a Wass
Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ.
305/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca III. ütem
szennyvízcsatorna hálózatának megépítését kiemelt beruházásként kezelte. Egyetért azzal,
hogy a beruházás során felmerült pótmunkák elvégzése szükséges volt, amelynek a
felmérési napló alapján elkészült költségvetése 8.220.000,- Ft, amelyből Céltámogatásként
3.288.000,- Ft támogatás az Önkormányzati és Településfejlesztési Miniszter
engedélyezésével lehívható. Egyetért továbbá azzal, hogy a pótmunka önrészének megfelelő
összeg (4.932.000,- Ft) a rendelkezésre álló hitelkeretből felhasználható. Felhatalmazza a
város polgármesterét a szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. A
bruttó 339.623.990,- Ft összköltségű beruházás forrásai a következők: A módosítás
következtében a 135.849.600,- Ft céltámogatás és a 20.778.347,- Ft CÉDE támogatás után
fennmaradó összeg forrása 82.376.053,- Ft saját erő és 100.620.000,- Ft lakossági hozzájárulás.
Egyúttal a 214/2007. (VIII. 02.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja.
A támogatási szerződés módosítása még folyamatban van.
306/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca, nem csatornázott utcák
(III. ütem), szennyvízcsatornázására jóváhagyott céltámogatás maradványról (jóváhagyó
közlemény: Önkormányzatok Közlönye 2005/8. (VII. 25.) szám, Kormányközlemény a 2005. évi új
céltámogatásokról, 1. sz. melléklet, 52. sor) fel nem használt 3.737.200,- Ft előirányzatáról, a
beruházás alacsonyabb költsége miatt lemond. Egyúttal a 215/2007.(VIII.02.) Kt. határozatát
visszavonja.
A támogatási szerződés módosítását követően lehet a lemondó nyilatkozatot
elküldeni.
308/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
engedélyezi, hogy a Zenés Színházért Alapítvány a 26/2007. (VII.02.) Kt. rendeletével
megítélt 100.000,- Ft összegű támogatást a Betlehemi csillag üzenete című kantátához
felhasználhassa.
A támogatási szerződés megkötésre került.
309/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a főépületen magas-tető építését, energiatakarékos
nyílászárók beépítését, a homlokzatok hőszigetelését, az épület projektarányos akadálymentesítését, az oktatás minőségi feltételeinek javítását, tartalom- és eszközfejlesztést.
Egyetért azzal, hogy a fejlesztés 2008-2009 években történjen meg a Tapolca, 3437/47 hrsz-ú
ingatlanon
bruttó
275.483.871
Ft,
azaz
Kettőszázhetvenötmilliónégyszáznyolcvanháromezer-nyolszázhetvenegy forint beruházási összegben. Felkéri
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítása, infrastruktúra és
eszközfejlesztés az oktatási feltételek minőségi javítására „címmel a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
„Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt, KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú
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pályázati felhívásra bruttó 247.900.000 Ft, azaz bruttó Kettőszáznegyvenhétmilliókilencszázezer forint összegű támogatás elnyerésére. A bruttó 27.583.871 Ft, azaz
Huszonhétmillió- ötszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetvenegy forint összegű saját erőből
2008 évre bruttó 8.275.161 Ft, azaz Nyolcmillió-kettőszázhetvenötezer-százhatvanegy forint
összegre, míg 2009 évre bruttó 19.308.710 Ft, azaz Tizenkilencmillió- háromszáznyolcezerhétszáztíz forint összegre előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére.
A pályázat benyújtásra került.
310/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Kazinczy Ferenc Általános Iskolában a főépületen magas-tető építését, energiatakarékos
nyílászárók beépítését, a homlokzatok hőszigetelését, az épület projektarányos akadálymentesítését, az oktatás minőségi feltételeinek javítását, tartalom- és eszközfejlesztést.
Egyetért azzal, hogy a fejlesztés 2008-2009 években történjen meg a Tapolca, 3437/47 hrsz-ú
ingatlanon
bruttó
275.483.871
Ft,
azaz
Kettőszázhetvenötmilliónégyszáznyolcvanháromezer-nyolszázhetvenegy forint beruházási összegben. Felkéri
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a beruházás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot „A Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítása, infrastruktúra és
eszközfejlesztés az oktatási feltételek minőségi javítására ”címmel a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
„Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés” támogatására kiírt, KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú
pályázati felhívásra bruttó 247.900.000 Ft, azaz bruttó Kettőszáznegyvenhétmilliókilencszázezer forint összegű támogatás elnyerésére. A szükséges, bruttó 27.583.871 Ft, azaz
Huszonhétmillió- ötszáznyolcvanháromezer-nyolcszázhetvenegy forint összegű saját erőre
2008 és 2009 évekre előzetes kötelezettséget vállal a határozat részét képező forrástábla
szerint. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a saját erő Tapolca Város
Önkormányzatának költségvetése terhére vállalt összege kiegészítésére nyújtson be
pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Pályázati Önerő Kiegészítő Kerete terhére
8.275.000 Ft, azaz Nyolcmillió-kettőszázhetvenötezer forint összegre, ebből 2008 évre
2.482.500 Ft azaz Kétmillió- négyszáznyolcvankettőezer-ötszáz forint, 2009 évre 5.792.500 Ft,
azaz Ötmillió- hétszázkilencvenkettőezer-ötszáz forint támogatás elnyerésére a határozat
részét képező forrástábla szerint.
Forrástábla
2008. év (Ft) 2009. év (Ft) Összesen (Ft)
Pályázati támogatás KDOP-2007-5.1.1/2F

Saját
forrás

Tapolca Város
Önkormányzatának
költségvetéséből
Veszprém Megyei Önkormányzat
PÖKK

74.370.000

173.530.000

247.900.000

5.792.661

13.516.210

19.308.871

2.482.500
5.792.500
8.275.000
82.645.161
192.838.710
275.483.871
Összesen
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére.
A pályázat benyújtásra került.
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311/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete köszönettel fogadja az MB Balaton
Szállítási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatát. Felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező térképvázlaton körülhatárolt
ingatlanrészre a lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006. (III.20.) Kt. rendelet
szabályozását és a rendezési, szabályozási irányelveket figyelembe véve, Tapolca Város
Önkormányzata és az MB Balaton Kft. érdekeit egyaránt szolgáló bérleti szerződést kössön.
A bérleti szerződést megkötöttük.
312/2007. (XII.20.) Kt. határozatával a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása (8300 Tapolca,
Kossuth u. 2.) a Tapolca, Nyárfa utca 5. szám alatti irodaház elnevezésű ingatlant
megvásárolja, és húsz éves időtartamra 797.000.- Ft, azaz Hétszázkilencvenhétezer forint
tőke és járulékainak megfelelő összegben kezességet vállal a tervezett megvásárlásához azzal
a feltétellel, hogy Tapolca Város Önkormányzata arányos 1/33 tulajdoni hányadot szerez az
ingatlanban. A 2008-2027. időszak költségvetési rendeleteknél a kötelezettségvállalást
figyelembe veszi. Egyúttal a 252/2007. (IX.28.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt
visszavonja.
A kivonat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére megküldésre,
valamint a hitel- és a kezességvállalás megkötésre került.
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
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja, és a 2006. évi lejárt határidejű
határozatokról szóló 1/2007. (II.13.) Kt.
határozatban meghatározott határidőt 2008.
december 31-ig meghosszabbítja.
Határidő:
Felelős:

2008. december 31.
Polgármester

Tapolca, 2008. február 06.

Ács János sk.
polgármester

