NAPIREND ELŐTT

Ügyiratszám: 1/148-4/2009.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,
valamint
a
Képviselő-testület
lejárt
határidejű
határozatainak
végrehajtásáról

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

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

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2009. április 07.

Részt vettem a SZISZI tanműhely labor ünnepélyes átadásán.

2009. április 08.

Apparátusi és intézményvezetői értekezleten mutatkoztam be.

2009. április 08.

A Sümeg járóbeteg szakellátásával kapcsolatban egyeztető
tárgyaláson vettem részt a Sümeg Kistérség, Sümeg
Polgármestere és a tapolcai kórház vezetőivel együtt.

2009. április 09.

Egyeztető tárgyaláson vettem részt Tapolca Város
Közlekedésfejlesztési Koncepciójának készítőivel.

2009. április 10.

Megbeszélést folytattam Dr. Smura János mb. kapitány Úrral a
közeljövő közös feladatairól, teendőiről.

2009. április 15.

Egyeztetést folytattuk a Raiffeisen Bank képviselőivel a
kötvénykibocsátással kapcsolatban.

2009. április 15.

Egyeztetést folytattunk Kiss Dezsővel, a Napló című napilap
rovatvezető sportújságírójával a Dunántúli Sportszakújságírók
találkozójával kapcsolatban.

2009. április 15.

Egyeztető megbeszélésen vettem részt a Csolnoky Ferenc Kórház
és Rendelőintézet Nonprofit Zrt. igazgatóság elnökeként az
olaszországi Veneto tartomány szakorvosi küldöttségével.

2009. április 16.

Megbeszélést folytattam Barták Péterrel, a Napló című napilap
főszerkesztőjével a Napló jelenlegi helyzetéről és távlati
terveiről.
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2009. április 16.

Megbeszélést folytattam a Tapolcai Média Közalapítvány
kuratórium vezetésével a tapolcai médiumok helyzetéről.

2009. április 16.

Részt vettem Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
és Lesencetomaj Önkormányzata Képviselő-testületének
együttes ülésén a laktanyaprojekttel kapcsolatban.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2009. március 15.

Részt vettem a március 15-i ünnepségen.

2009. március 16.

Tárgyalást folytattam a Kinizsi Bank képviselőivel

2009. március 17.

Sándor napi bormustrán vettem részt.

2009. március 18.

Tárgyalást folytattam Dr. Rédei Zsolt sümegi polgármesterrel

2009. március 18.

Részt vettem az önkormányzati fórumon Nyirádon.

2009. március 20.

A Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.

2009. március 20.

Dunántúli sebész orvos-kongresszuson vettem részt.

2009. március 23.

Részt vettem a Tapolcai Városszépítő Egyesület évi közgyűlésén.

2009. március 24.

Részt vettem a Batsányi János Gimnázium tornateremi
felújításának átadásán.

2009. március 25.

Részt vettem a Tapolca Remondis Kft. taggyűlésén.

2009. március 30.

Tárgyalást folytattam a tapolcai laktanya ügyében.

2009. március 31.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Tanácsülésen vettem részt.

2009. április 07.

A SZISZI tanműhely bemutató átadásán vettem részt.

2009. április 08.

Intézményvezetői és önkormányzati tulajdonban lévő cégek
vezetőivel folytattam tárgyalást.

2009. április 08.

Apparátusi értekezleten vettem részt.

2009. április 08.

A sümegi kistérséggel folytattam tárgyalást a szakorvosi ellátás
ügyében.

2009. április 09.

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Társulás ülésén vettem részt.

2009. április 15.

Tárgyalást folytattam a Raiffeisen Bank képviselőivel.
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2009. április 15.

Részt vettem a Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület
taggyűlésén.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2009. március 24.

Részt vettem a RFKB regionális tájékoztatóján a szakképzés
stratégiai tervével kapcsolatos konferencián Balatonfüreden.

2009. március 28.

Részt vettem az „Erőszakmentes iskola” címmel rendezett
nevelési konferencián.

2009. március 30.

Részt vettem a TVSE vezetőségi ülésén.

2009. április 7.

Részt vettem a Széchényi István szakiskola tanműhely avatóján.

2009. április 7.

Részt vettem
bemutatóján.

2009. április 8.

Részt vettem az intézményvezetői megbeszélésen.

2009. április 8.

A Balatonfelvidék-Somló TISZK elnökségi ülésén vettem részt.

2009. április 15.

Részt vettem a Tapolcán rendezendő
konferenciáról szóló megbeszélésen.

a

Batsányi

János

Gimnázium

sport

kulturális

újságírói

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

263/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárul a Viszló utca melletti
közterületen lövész és harckocsizó katona portréjának elhelyezéséhez a határozat 3. számú
melléklete szerint. Határidő: 2009. április 15. Felelős: polgármester
A helyszínt a Képzőművészeti Lektorátussal leegyeztettük, a megvalósításhoz
árajánlatot kérünk.
279/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete megbízza Tapolca Város Jegyzőjét
a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007.
(IV.16.) Kt. rendelet függelékeinek folyamatos aktualizálásával. Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Jegyző
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet
függelékeinek felülvizsgálata és a szükséges módosítások március hónapban
megtörténtek.
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282/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Tájékoztatást elősegítő információs
rendszerek fejlesztése Tapolcán” című pályázatának forrásösszetételét a lefolytatott ajánlati
eljárás, valamint a megkötött vállalkozási szerződések ismeretében az alábbiak szerint
módosítja: A fejlesztés forrásösszetétele:
adatok Ft-ban
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatás

2008. év
412.000,0,686.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve)

0,-

Egyéb forrás

0,-

Összesen

1.098.000,-

A szükséges bruttó 412.000,- Ft, azaz bruttó négyszáztizenkettőezer forint összegű saját erőt
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 biztosítja. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009. április 1., illetve folyamatos. Felelős:
Alpolgármester
A pályázat részünkre kedvező elbírálása megtörtént.
283/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Kinizsi Pál utca burkolat felújítása”
című pályázatának saját erő összegét a lefolytatott közbeszerzési eljárás, a megkötött
vállalkozási szerződések, valamint a megítélt 5.307.060,- Ft támogatás ismeretében az
alábbiak szerint módosítja: A bruttó 5.346.052,- Ft, azaz bruttó ötmillió háromszázhétezerhatvan forint összegű saját erőt 2008. évben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. számú rendelet 20.
Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér
útburkolat felújítása -önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint előirányzatából
2.500.000,- Ft, azaz kettőmillió-ötszázezer forint összegben biztosítja, és a 2009. évre
fennmaradó bruttó 2.846.052,- Ft, azaz bruttó kettőmillió-nyolcszázhétezer-hatvan forint
összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. április 1., illetve folyamatos. Felelős: Alpolgármester
A burkolat-felújítás bruttó 10.653.112.- Ft összeggel megvalósult, a támogatás
lehívása folyamatban van.
284/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtott „Kazinczy Ferenc tér burkolat
felújítása” című pályázatának saját erő összegét a lefolytatott közbeszerzési eljárás, a
megkötött vállalkozási szerződések, valamint a megítélt 12.005.940,- Ft támogatás
ismeretében az alábbiak szerint módosítja: A bruttó 17.079.526,- Ft, azaz bruttó
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tizenhétmillió-hetvenkilencezer-ötszázhuszonhat forint összegű saját erőt 2008. évben
Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u.,
Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása -önrésze megnevezésű 10.000
eFt, azaz tízmillió forint előirányzatából 7.500.000,- Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint
összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó 9.579.526,- Ft, azaz bruttó
kilencmillió-ötszázhetvenkilencezer-ötszázhuszonhat forint összegű saját erőre előzetes
kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009. április
1., illetve folyamatos. Felelős: Alpolgármester
A burkolat-felújítás bruttó 29.085.466.- Ft összeggel megvalósult, a támogatás
lehívása folyamatban van.
51/2009.(III.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Önkormányzata képviseletében eljáró Alpolgármestert, hogy a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Kirendeltségével az Együttműködési megállapodást aláírja. Határidő:
azonnal. Felelős: alpolgármester
Az együttműködési megállapodás aláírásra került.
55/2009.(III.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II.26.) „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatása
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló rendelete alapján Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „A Tapolcai Óvoda Intézmény infrastrukturális
fejlesztése” címmel, legfeljebb 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint felújítási összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,-Ft összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselő-testületének Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009 (II.16.) Kt. rendelet 7.sz. melléklet, 24. Cím,
Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű előirányzata terhére. Eredményes pályázat
esetében Tapolca Város Képviselő-testületének Önkormányzata vállalja, hogy a
támogatásból megvalósult beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően
hasznosítja, a feladat-ellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. Határidő: 2009. március 27., illetve
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző
A pályázat határidőre benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
56/2009.(III.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II.26.) „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatása
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló rendelete alapján Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „A Tapolcai Általános Iskola
Intézmény
infrastrukturális fejlesztése” címmel legfeljebb 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint
felújítási összegben. A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,-Ft összegben
biztosítja Tapolca Város Képviselő-testületének Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009 (II.16.) Kt. rendelet 7.sz.
melléklet, 24. Cím, Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű előirányzata terhére.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatásból
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megvalósult beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem
állami fenntartó részére. Határidő: 2009. március 27., illetve folyamatos. Felelős:
polgármester, jegyző
A pályázat határidőre benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
57/2009.(III.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az
Önkormányzati Minisztérium 8/2009. (II.26.) „a bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatása
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló rendelete alapján Tapolca Város
Önkormányzata pályázatot nyújtson be „A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése”
címmel legfeljebb 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint felújítási összegben. A
pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,-Ft összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselő-testületének Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2009 (II.16.) Kt. rendelet 7.sz. melléklet, 24. Cím,
Tartalékok, pályázati tartalék 80.000 eFt összegű előirányzata terhére. Eredményes pályázat
esetében Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatásból megvalósult
beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladat-ellátási helyet
5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére. Határidő: 2009. március 27., illetve folyamatos. Felelős: polgármester,
jegyző
A pályázat határidőre benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.
58/2009.(III.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2009. évre szóló közfoglalkoztatási
tervet elfogadja. Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét, hogy a közfoglalkoztatási
tervet a Magyar Államkincstárnak küldje meg. Határidő: 2009. március 25. Felelős:
alpolgármester
A Közfoglalkoztatási Terv megküldésre került a Magyar Államkincstárnak.
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 Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Tapolca, 2009. április 16.

Császár László sk.
polgármester

