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Ügyiratszám: 1/148-16/2009.
ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. december 18-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Beszámoló a polgármester
tárgyalásairól, valamint a
határozatainak végrehajtásáról

és az alpolgármesterek
Képviselő-testület lejárt

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Vasáros Nikoletta előadó

fontosabb
határidejű

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2009. november 20.

Egyeztetést folytattunk az intermodális közút kialakításáról a
vasút és a volán résztvevőivel.

2009. november 20.

Részt vettem Dr. Katona Béla, az Országgyűlés elnökének
tapolcai látogatásán.

2009. november 21.

Megnyitottam
tánctalálkozót.

2009. november 23.

Egyeztető tárgyalást folytattam Dr. Bártfai Beatrix ügyvéddel a
kórház ügyeivel kapcsolatban.

2009. november 24.

A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt, ahol a téli
időjárásra való felkészülés és a H1N1-el kapcsolatos információk
is elhangzottak.

2009. november 25.

A Tapolcai Vállalkozók Egyesülete ülésén vettem részt, ahol
beszámoltam a város helyzetéről illetve az aktuális kérdésekről.

2009. november 26.

Megyei Védelmi Bizottsági ülésen vettem rész a pápai bázis
repülőterén.

2009. november 26.

Közmeghallgatáson vettem részt Tapolcán és Tapolca-Diszel
városrészben.

2009. november 30.

Egyeztető tárgyalást folytattam a kórház ügyében Budapesten.

2009. december 01.

A Tapolcai Városgazdálkodási
megbeszélésén vettem részt.

a

Vándorvigadalom

Kft.

elnevezésű

kibővített

megyei

év

végi
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2009. december 02.

Fogyatékosok világnapja alkalmából megnyitottam a Tamási
Áron Művelődési Központban a kulturális rendezvényt.

2009. december 02.

A kórház ügyében folytattam tárgyalásokat Dr. Kern Józseffel és
Dr. Németh Attilával.

2009. december 03.

Németh Árpád, a Pannon Sütő Kft. ügyvezetője bemutatkozó
látogatást tett nálam.

2009. december 03.

A Remondis Kft. jövő évi árképzésével kapcsolatosan folytattam
tárgyalásokat.

2009. december 04.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása kihelyezett
ülésén vettem részt Lesenceistvándon, ahol kitüntetések
átadására került sor. Ugyanitt „Téli vigaszságok a Balatonfelvidéken” előadást tekintettem meg.

2009. december 05.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2009. december 05.

Ács János labdarúgó emléktornán vettem részt a városi
Rendezvénycsarnokban.

2009. december 07.

Egyeztető tárgyalást folytattam Dr. Rácz Jenő főigazgatóval a
kórházzal kapcsolatos működtetés lehetőségeiről.

2009. december 07.

Fogadóórát tartottam.

2009. december 08.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.

2009. december 08.

Ruzsonberok (Rózsahegy, Szlovákia) polgármesterével illetve a
térség országgyűlési képviselőjével folytattam megbeszélést.

2009. december 09.

A Magyar Sport Ünnepe gálaesten vettem részt Budapesten a
Duna Palotában.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2009. november 20.

Részt vettem Dr. Katona Béla, az Országgyűlés elnökének
tapolcai látogatásán.

2009. november 21.

Tapolcán a Veszprém Megyei néptánc együttesek találkozóján
vettem részt.

2009. november 26.

Közmeghallgatáson vettem részt Tapolcán és Tapolca-Diszel
városrészben.

2009. november 29.

Adventi ünnepség megnyitóján vettem részt.
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2009. november 30.

Tárgyalást folytattam a Piscicultura ügyvezetőjével.

2009. december 01.

A Tapolcai Városgazdálkodási
megbeszélésén vettem részt.

2009. december 02.

A Pannon Sütő Kft. vezetőjével folytattam tárgyalásokat.

2009. december 02.

Kórház ügyben folytattam tárgyalásokat.

2009. december 03.

A Remondis Kft. jövő évi árképzésével kapcsolatosan folytattam
tárgyalásokat.

2009. december 04.

Tárgyalást folytattunk a Veszprém Megyei Önkormányzat
képviselőivel a 2010. évi intézményfinanszírozás ügyében.

2009. december 08.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.

Kft.

kibővített

év

végi

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2009. november 18.

Intézményvezetői értekezleten vettem részt.

2009. november 19.

Raposkán az új orvosi rendelő átadásán vettem részt.

2009. november 20.

Részt vettem Dr. Katona Béla, az Országgyűlés elnökének
tapolcai látogatásán.

2009. november 21-22.

Kistelepülések Országos Szövetségének rendezvényén vettem
részt Orosházán.

2009. november 23.

Fogadóórát tartottam.

2009. november 26.

Közmeghallgatáson
városrészben.

2009. november 29.

Adventi ünnepség megnyitóján vettem részt.

2009. december 02.

A kórház ügyében folytattunk tárgyalásokat.

2009. december 04-05.

A város számára Lempäälä testvérváros által adományozott Erik
Edner Díj átvételére került sor.

2009. december 08.

A Magyar Bortelepülések éves közgyűlésén vettem részt
Szekszárdon.

2009. december 09.

A Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Csoportja karácsonyi
rendezvényén vettem részt.

vettem

részt

Tapolcán

és

a

diszeli
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2009. december 10.

Balatonfüreden vettem részt a Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottság „Pályaorientációtól a
pályakövetésig” című konferencián.

Tájékoztató Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata megkeresésére
Tapolca Város Önkormányzatát Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának
Elnöke, Bartha Józsefné kereste meg, csatolva a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 37/2009.
(XI. 23.) Kkt., valamint 32/2009. (X. 27.) Kkt. határozatokkal. Levelében, valamint a 32/2009.
(X. 27.) Kkt. határozatában sérelmezte, hogy Tapolca Város Önkormányzata és Tapolca
Város Jegyzője nem tesz eleget a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi
LXXVII. törvény 40. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint jelezte 37/2009. (XI. 23.) Kkt.
határozatával a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, hogy csak olyan pályázatoknál hajlandó
együttműködni az önkormányzattal, melyek kifejezetten a kisebbséghez kötődnek és a helyi
romák munkához való jutását segítik elő. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozataira,
valamint Elnök asszony levelére 2009. december 7-ei dátummal Tapolca Város Polgármestere
és Tapolca Város Jegyzője kifejtette álláspontját, melyben kifejezésre került, hogy Tapolca
Város Polgármestere és Tapolca Város Jegyzője a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
törvényesen járt el a zárt ülések vonatkozásában. Kifejtésre került hogy az együttműködés a
két önkormányzat között nem korlátozható a Tisztelt Cigány Kisebbségi Önkormányzat által
felvázolt módon. Mellékeljük Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 32/2009.
(X. 27.) Kkt., 37/2009. (XI. 23.) Kkt. határozatait, Bartha Józsefné elnök asszony 2009.
november 19-én kelt levelét, továbbá a Tapolca Város Polgármestere és Jegyzője által 2009.
december 7-én adott választ.
A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
109/2009. (V.15.) Kt. határozatát Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca
város belvárosában a közösségi közlekedési módok összehangolása, az utazóközönség jobb
kiszolgálása, a közlekedésbiztonság (ideértve a gyalogosan közlekedőket is) biztosítása és a
gyalogos közlekedési felületek kialakítása érdekében Tapolca Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja az autóbusz végállomás áthelyezését a Hősök teréről a
vasútállomás előtti, Vasút utca és a déli tehermentesítő út által határolt területre, azzal a
feltétellel, hogy a helyközi autóbuszjáratokra a belvárosi le- és felszállási lehetősége azt
követően is biztosítva legyen. Ezért felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket az érintett közlekedési szolgáltatókkal (MÁV Zrt., MÁV-Start Zrt., Somló
Volán Zrt.) való egyeztetések, tárgyalások folytatására, az ehhez szükséges előkészületi
munkálatok (látványterv, megvalósíthatósági tanulmány) elvégzésére, valamint a lehetséges
pályázati források felkutatására és megpályázására. Az érintett közlekedési szolgáltatókkal
való egyetértés és sikeres pályázat esetén felkéri továbbá a polgármestert a leendő
intermodális csomópont terveinek elkészíttetésére, a tervek engedélyeztetésére. Felelős:
polgármester. Határidő: 2009. november 30.
A látványtervet a KTI elkészítette, megtekinthető Tapolca város honlapján. A MÁVval és a Somló Volánnal több megbeszélés és helyszíni bejárás történt, ezekről az
emlékeztetők a Városüzemeltetési és Műszaki Irodán rendelkezésre állnak. Az
integrált csomópont megvalósításához a KDOP „Közösségi közlekedés fejlesztése”
pályázat írása előkészítés alatt áll, ennek kapcsán az előzetes tervezési folyamatok
elkezdődtek. A pályázat benyújtásának határideje 2010. február 11.
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112/2009. (V.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
gyalogosan közlekedők biztonságának szavatolása érdekében az Ady Endre utcában a
Bárdos Lajos Tagintézménynél és a Semmelweiss utcánál található, balesetveszélyes
gyalogos átkelőhelyek biztonságosabbá történő átépítéséhez, továbbá a Május 1. utca és a
Sümegi utca csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítéséhez. A szükséges
tervezési és engedélyezési munkálatokat elvégeztesse, egyúttal felkéri, hogy az ezekhez
szükséges források biztosítására a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása során tegyen
javaslatot. Felelős: polgármester. Határidő: 2009. november 30.
A 2010. évi költségvetési koncepcióra tett javaslatai során a Városüzemeltetési és
Műszaki Iroda az Ady E. utcában található gyalogos átkelőhelyek átépítésének
tervezési költségeit 400.000.- Ft összegben vette figyelembe.
113/2009. (V.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az elmúlt évek során bekövetkezett kerékpáros balesetek okán, valamint a könnyebb
gyalogos megközelítés elősegítése érdekében a déli tehermentesítő út mentén a Gyulakeszi
útnál és a Hegymagasi útnál található körforgalmú csomópontok között, szükség szerint a
déli városrészben található utcákat (Nyárfa utca, Királykúti utca) érintve megvalósítani
tervezett gyalogos-kerékpárút vagy kijelölt kerékpáros közlekedési útvonal nyomvonalának
tervezési és engedélyezési munkálatait elvégeztesse, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy
az ezekhez szükséges források biztosítására a 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása
során tegyen javaslatot. Felelős: polgármester. Határidő: 2009. november 30.
A 2010. évi költségvetési koncepcióra tett javaslatai során a Városüzemeltetési és
Műszaki Iroda a déli tehermentesítő út mellett megvalósítani tervezett kerékpárút
tervezési költségeit 600.000.- Ft összegben vette figyelembe.
146/2009. (VI.19.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Császár László
polgármestert, hogy – sikertelen pályázat esetén – a 2.sz. gyermekorvosi körzet felosztásáról
szóló előterjesztést készítse elő. Határidő: 2009. november 30. Felelős: polgármester
A 2. számú gyermekorvosi körzet álláshelye betöltésre került.
177/2009. (IX.11.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a határozat mellékletében felsorolt
neveket javasolja Tapolca város „Barackos városrészében” elnevezendő utcák nevéül, mely
javaslathoz várja az érintett lakosság véleményét, a beérkezett javaslatokat megismerve a
Képviselő-testület 2009. november 30-ig dönt a közterületek elnevezéséről. Felhatalmazza
Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a határozat mellékletében felsorolt javasolt utcaneveket
hirdetményben közzétegye. Határidő: 2009. november 30. Felelős: jegyző
A helyben szokásos módon (Újsághirdetés, Városi Televízió képújság, Internet) 30
napig megjelentetésre került az utcaneveket tartalmazó hirdetmény.
182/2009. (IX.11.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a bérlő MZ/X Kft
(8284 Badacsonylábdi, Római u. 119., képviseli Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) által a
KDOP-2009-2.1.2, „Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb
szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése” konstrukció keretei között
benyújtandó „Minőségi turizmus minden korosztálynak Badacsonylábdiban” című
pályázatának sikere és eredményessége esetén a fennálló bérleti szerződést a hasonló
szolgáltatású, adottságú kereskedelmi szálláshely ingatlanok akkori állapot szerinti bérleti
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díjai, a vállalkozói beruházás értéke, megtérülési ideje figyelembe vételével, külön döntéssel,
bérbeszámítással módosítja. Ennek vélelmezhető időtartama legfeljebb 8 év. Tapolca Város
Önkormányzata a beruházás esetleges saját erős megvalósítása során sem zárkózik el attól,
hogy a hatályos bérleti szerződés feltételrendszerét felülvizsgálja. A vállalkozás
működőképessége, bevételi tervezhetősége végett ezeket opciós szerződésben rögzíteni
szükséges. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tapolca Város
Polgármesterét és Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét az opciós szerződés aláírására. Határidő:2009. november 30. Felelős:
polgármester
A pályázatot az MZ/X Kft. benyújtotta, elbírálása folyamatban van.
183/2009. (IX.11.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú,
önkormányzati tulajdonú ingatlant bérlő MZ/X Kft. (8284 Badacsonylábdi, Római u. 119.,
képviseli Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) által 2009. szeptember 1-jén, a bérleti
szerződés teljes időtartamára tett turisztikai, oktatási szolgáltatásokkal kapcsolatos
felajánlást köszönettel fogadja, a megállapodás megkötésére felkéri Tapolca Város
Polgármesterét. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri Tapolca Város
Polgármesterét és Jegyzőjét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009. november
30. Felelős: polgármester
A megállapodás előkészítése, aláírása folyamatban van.
200/2009. (X.16.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző Iskola
intézményvezetői megbízatását Lájerné Tóth Éva igazgató (Tapolca, Úttörő u. 11. szám alatti
lakos) saját kérésére, 2009. november 30-tól visszavonja. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az igazgatói megbízás
visszavonásának további intézkedésére. Határidő: 2009. november 30. Felelős: polgármester
A határozatot az intézménynek és Igazgató Asszonynak is elküldésre került.
201/2009. (X.16.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki Lájerné Tóth Éva
14 éven áttartó lelkiismeretes, pontos segítőkész igazgatói munkájáért. További életéhez sok
sikert, jó egészséget kíván. Mindezen munkájának elismeréseként 2 havi jutalmat állapít
meg, amely bruttó: 713.200,- Ft. Határidő: 2009. november 30. Felelős: polgármester
A határozatot igazgató asszonynak és az intézménynek megküldtük.
202/2009. (X.16.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (19) bekezdése értelmében Lájerné Tóth Évának 14 éven
áttartó kiemelkedő intézményvezetői munkája elismeréseként címzetes igazgatói címet
adományoz. Határidő: 2009. november 30. Felelős: polgármester
A határozat Lájerné Tóth Éva részére megküldésre került.
203/2009. (X.16.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtása tárgyában kiadott
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése értelmében 2009. december 1-jétől - 2010.
július 31. napjáig Szollár Gyula, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17/A/6/23. szám alatti lakost –
újabb nyilvános pályázat kiírása nélkül – bízza meg a Széchenyi István Szakképző Iskola
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igazgatói munkakörének ellátásával, és részére a közalkalmazotti besorolás szerinti bért és
280 %-os vezetői pótlékot biztosít. Határidő: 2009. december 1. Felelős: polgármester
A határozat az intézmény és Szollár Gyula részére is megküldésre került.
212/2009. (X.16.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete továbbra is fontosnak és
szükségesnek tartja a tapolcai belváros további fejlesztését, összhangban Tapolca Integrált
Városfejlesztési Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel, elfogadja Tapolca Város Belváros
Rehabilitáció Akcióterületi Tervét. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés
megvalósítása érdekében a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Középdunántúli operatív Program keretében a „Települési (al)központok kialakítása és
értékmegőrző rehabilitációja” a KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós
pályázati felhívás 2. fordulójára nyújtsa be „A Tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” című, legfeljebb bruttó 1.050.000.000,-Ft, azaz Egymilliárd-ötvenmillió forint
összköltségű projekt pályázati útmutatónak megfelelő dokumentációját. A pályázat 1.
fordulóban
megítélt
bruttó
támogatási
összeg,
668.682.148,-Ft,
azaz
Hatszázhatvannyolcmillió-hatszáznyolcvankétezer-száznegyvennyolc forint kiegészítésére
legfeljebb bruttó 381.317.852,-Ft, azaz Háromnyolcvanegymillió-háromszáztizenhétezernyolcszázöt-venkettő forint összegű önkormányzati saját erőt biztosít előzetes kötelezettség
vállalásával a 2010-2011. évek önkormányzati költségvetései, a zártkörű önkormányzati
„Tapolca Jövőjéért” című kötvény forrásai terhére. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testület felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a városrehabilitáció
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére, a sikeres és
eredményes pályázat érdekében. Felkéri továbbá, hogy – amennyiben lehetséges - az
Általános Forgalmi Adó mértékének 2009. július 1.-től érvényes változása (emelkedése) miatt
kezdeményezzen kompenzációs térítést az Irányító Hatóságnál, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnél. Határidő: 2009. november 30., illetve folyamatos. Felelős: polgármester
A hivatkozott pályázat mérföldkövei és hiánypótlásai, valamint a II. fordulós
adatlap és költségvetés benyújtásra kerültek. A Tapolcai Városfejlesztési Kft-vel a
városrehabilitációs szerződés megkötése megtörtént. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
a közelmúltban tette nyilvánossá az ÁFA kompenzáció eljárásrendjét, amelyre
megfelelően a II. fordulós támogatási szerződés megkötését követően kerülhet sor.
226/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés
tervezésének irányelveit a Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és a tervezés
alapjául az elhangzott kiegészítésekkel fogadja el. Határidő: 2009. november 30., illetve
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző
A koncepció irányelveit a Képviselő-testület elfogadta, a költségvetési törvény
elfogadása után a részletes tervezési munka elkezdődött.
239/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca Város Környezetvédelmi
Programja 2009–2014. című anyagot elfogadja, és felkéri a polgármestert az abban foglalt
intézkedési terv végrehajtására. Határidő: azonnal, ill. 2014. december 31. Felelős:
polgármester
Az elfogadott új Környezetvédelmi Program megvalósítása megkezdődött és
folyamatosan történik.
240/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai Bölcsőde fejlesztését, összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégiájában
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rögzített célkitűzésekkel és a „Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti
Stratégiai Programja, iránymutatás a 2011-2013. közötti fejlesztésekhez” című
dokumentumban foglaltakkal. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a fejlesztés
megvalósítása érdekében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a KözépDunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „ Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KDOP-2009-5.2.2/B
kódszámú pályázati felhívásra nyújtsa be „A tapolcai Bölcsőde infrastukturális fejlesztése és
kapacitásának
bővítése”
megnevezésű,
legfeljebb
bruttó
88.000.000,-Ft,
azaz
Nyolcvannyolcmillió forint összköltségű projekt pályázati útmutatónak megfelelő
dokumentációját. A szükséges, legfeljebb 8.800.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-nyolcszázezer forint
önkormányzati saját erő biztosítására előzetes kötelezettséget vállal a 2010-2011. évek
önkormányzati költségvetései, a zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény
forrásai terhére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres
pályázat esetén vállalja, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat, a projekt befejezésétől számított 5. év végéig, a pályázatban vállalt szakmai
tartalommal, kapacitásbővítéssel változatlanul fenntartja és üzemelteti. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009.
december 01. Felelős: polgármester
A hivatkozott pályázat határidőben, 2009. december 01-én benyújtásra került.
243/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca Barackos városrészben
található utcák közterület nevéül – a térképmellékletben meghatározott sorszámok szerint –
az alábbi neveket határozza meg:
1. számú (3743. hrsz.) utca:
Madách Imre utca
2. számú (3749. hrsz.) utca:
Kosztolányi Dezső utca
3. számú (3734., 3437/79. 3437/97.,
Keresztury Dezső utca
3437/78.hrsz.) utca:
4. számú (3749. hrsz.) utca:
Tóth Árpád utca
5. számú (3437/79., 3632.hrsz.) utca:
Kós Károly utca
6. számú (3757., 3743., 3742., 3700.,
Sütő András utca
3723., 3632., 3614. hrsz.) utca:
7. számú (3632. hrsz.) utca:
Szabó Magda utca
8. számú (3670. hrsz.) utca:
Mikszáth Kálmán utca
9. számú (3689., 3708. hrsz) utca:
Bertha Bulcsu utca
10. számú (3630. hrsz) utca:
Gárdonyi Géza utca
11. számú (3701. hrsz-ú) utca:
Benedek Elek utca
12. számú (3437/97., 3437/96., 3447.,
Tatay Sándor utca
3437/79 hrsz-ú) utca:
13. számú (3700. hrsz-ú) utca:
Márai Sándor utca
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét az utcák elnevezésével kapcsolatos
intézkedések megtételére. Határidő: 2009. december 1. Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Jegyzője az ülést követően a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehatásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megkerestem az Okmányiroda vezetőjét, az SZL rendszerben rögzítésre kerültek az
utcanevek. Jelenleg folyamatban van a választások előkészítésével kapcsolatosan az
utcák választói körzetbe való besorolása.
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244/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca „Barackos” városrészben
található utcák házszámozását az alábbiak szerint határozza meg úgy, hogy minden önálló
hrsz-ú ingatlan csak egy házszámot kaphat:
1.
Madách Imre utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
2.
Kosztolányi Dezső utca: az utca házszámozása Délről Északi irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
3.
Keresztury Dezső utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
4.
Tóth Árpád utca: az utca házszámozása Délről Északi irányba 1-es számmal indítva
történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros számozást kapja.
5.
Kós Károly utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal indítva
történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros számozást kapja.
6.
Sütő András utca: az utca házszámozása Délről Északi irányba 1-es számmal indítva
történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros számozást kapja.
7.
Szabó Magda utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
8.
Mikszáth Kálmán utca: az utca házszámozása Délről Északi irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
9.
Bertha Bulcsu utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
10. Gárdonyi Géza utca: az utca házszámozása Délről Északi irányba 1-es számmal indítva
történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros számozást kapja.
11. Benedek Elek utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
12. Tatay Sándor utca: az utca házszámozása Délről Északi irányba 1-es számmal indítva
történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros számozást kapja.
13. Márai Sándor utca: az utca házszámozása Nyugatról Keleti irányba 1-es számmal
indítva történik úgy, hogy az utca jobb oldala a páratlan, a bal oldala a páros
számozást kapja.
A házszámtáblák elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan tulajdonosának,
illetve kezelőjének kell gondoskodnia úgy, hogy a házszámtábla közterületről jól látható
legyen. Saroktelek esetében az ingatlan utca, illetve házszám azonosítását az ingatlan
bejárata határozza meg. Felhatalmazza Tapolca Város Jegyzőjét az utcák ingatlanainak
házszámozásával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2009. november 27.,
illetve folyamatos. Felelős: jegyző
Tapolca Város Jegyzője az ülést követően a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehatásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megkerestem az Okmányiroda vezetőjét, az SZL rendszerben rögzítésre kerültek az
utcanevek. Jelenleg folyamatban van a választások előkészítésével kapcsolatosan az
utcák választói körzetbe való besorolása.
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246/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete módosítja Raposka Község
Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások hatékonyabb módon történő ellátására
kötött Társulási Megállapodást, és a Társulás keretében biztosítja a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást Raposka község állampolgárai számára. Felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét a módosított Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: 2009.
november 30. Felelős: polgármester
A megállapodás aláírása folyamatban van.
247/2009. (XI.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a melléklet szerint módosítja a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratát. Felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a módosított Alapító Okirat aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2009. november 30. Felelős: polgármester
Az alapító okirat módosítása megtörtént.
Peres ügyekről tájékoztatás
A City Plus Fejlesztési és Szolgáltató Betéti társaság keresete alapján indult peres eljárást a
Tapolcai Piac vonatkozásában a Győri ítélőtábla Gf. II. 20.336/2009/4. számú ítélete
jogerősen lezárta, ítéletével a Veszprém Megyei Bíróság ítéletét helybenhagyta, azaz felperes
keresetét elutasította. Ezzel Tapolca Város Önkormányzata jogerősen a pert megnyerte,
tulajdonával szabadon rendelkezhet.
A Tapolca Fő tér 7 - 9. tárgyában Dáloki Mária volt bérlő által benyújtott kereset alapján
indult per. A Veszprém Megyei Bíróság 3. P 21.109/2009/6. számú II. végzésével a pert
megszüntette. A 3. P 21.109/2009/6. számú III. számú végzésével pedig megállapította
döntésének jogerősségét, ebből adódóan a Fő tér 7 - 9. ingatlan vonatkozásában indult
bírósági eljárás jogerősen megszűnt, így Tapolca Város Önkormányzata ezen ingatlana
vonatkozásában is szabadon rendelkezhet tulajdonával a jövőben.
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.
Tapolca, 2009. december 09.

Császár László sk.
polgármester

