1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/146-2/2014.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. április 25-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 Igazgatási Iroda
Döméné Domonkos Bernadett főelőadó

fontosabb
határidejű

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2014. február 4.

Vállalkozókkal folytattam egyeztetést a laktanyai ingatlanok
megvásárlásával kapcsolatban.

2014. február 6.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás bizottsági és
tanácsülésén vettem részt.

2014. február 7.

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt.

2014. február 7.

Sportgálán vettem részt.

2014. február 10.

Kondora Istvánnal, Sárvár polgármesterével folytattam
egyeztetést a Csermák József Rendezvénycsarnok látogatása
alkalmával.

2014. február 11.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2014. február 13.

Egyeztetést folytattam Ficsor Elzával, az NHSZ Tapolca Kft
ügyvezető igazgatójával.

2014. február 13.

Az Elios Innovatív Zrt képviselőivel folytattam egyeztetést a
közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban.

2014. február 14.

Képviselő-testületi ülésen vettem részt.

2014. február 18.

Dr. Csernay Balázs és Szakács Péter plébánosokkal tekintettem
meg a tapolcai plébániát a fejlesztési elképzelések céljából.
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2014. február 19.

Horváth Gáborral, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
vezetőjével
folytattam
egyeztetést
a
Hősök
Napja
rendezvénysorozattal kapcsolatban.

2014. február 20.

Mészáros László polgármesterrel, a Zalai Dombhátaktól a
Vulkánok Völgyéig Egyesület elnökével folytattam egyeztetést
a továbblépés lehetőségeiről.

2014. február 20.

A Szent György-hegyi Napok rendezvénysorozat programját
egyeztettem az érintett polgármesterekkel és a Szent Györgyhegy Hegyközség vezetőivel.

2014. február 26.

Egyeztetést folytattam az Isoplus Távhővezetékgyártó Kft
vezetőjével a lehetséges távhőfejlesztésekkel kapcsolatban.

2014. február 28.

A Wesselényi utcai parkoló átadó ünnepségén vettem részt.

2014. március 1.

A Tapolcai Téltemető rendezvényen vettem részt.

2014. március 3.

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos sajtótájékoztatón
vettem részt.

2014. március 3.

Dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét fogadtam a
Városházán tapolcai látogatása során.

2014. március 6.

Dr. Zsiray Ferenccel egyeztettem a Tapolcai Városszépítő
Egyesület 2014. évi terveiről és programjairól.

2014. március 6.

Ficsor Elzával, az NHSZ Tapolca Kft ügyvezető igazgatójával
folytattam egyeztető tárgyalást aktuális kérdésekről.

2014. március 10.

Fogadóórát tartottam.

2014. március 11.

Tapolca Város Bora 2014. kiválasztásán vettem részt.

2014. március 12.

Szakács Péter plébánossal egyeztettem az Oratórium projekt
fejlesztési elképzeléseit.

2014. március 13.

Befogadó Település kitüntető címet vettem át a Parlamentben
dr. Kövér Lászlótól, az Országgyűlés elnökétől.

2014. március 14.

Városközponti Pihenő Park átadásán vettem részt.

2014. március 15.

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett városi ünnepségeken,
felvonuláson vettem részt.

2014. március 17.

A BEFAG Zalahalápi Parkettagyárában új gépsor ünnepélyes
átadásán vettem részt.

2014. március 17.

Márfi Gyula érsek úrral folytattam egyeztetést az Érseki
Hivatalban a tapolcai plébánia fejlesztéseivel kapcsolatban.

2014. március 17.

Szijártó János „10 év 120 fotó” című fotókiállítását nyitottam
meg.
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2014. március 18.

A
Közép-dunántúli
Környezetvédelmi
Felügyelőségen
folytattam tárgyalást környezetvédelmi ügyekkel kapcsolatban.

2014. március 18.

Sándor Napi Bormustrán vettem részt.

2014. március 19.

Baller Barnával és Szász Alajossal folytattam egyeztetést a
reptér esetleges fejlesztési lehetőségeiről.

2014. március 19.

A Polgárőr Egyesület ünnepélyes kerékpár-átadásán vettem
részt.

2014. március 20.

A Páneurópai Unió Tapolcai Szervezetének rendezvényén
aktuális kérdésekről tájékoztattam az egyesületet.

2014. március 23.

Idősek Napja alkalmából tartott rendezvényen vettem részt.

2014. március 24.

Reindl Erzsébet „Ismerőim és ismerőseim” című könyvének
bemutatóját nyitottam meg.

2014. március 25.

Egyeztetést
folytattam
Babati
Zoltánnal,
megnyitásának lehetőségeivel kapcsolatban.

húsbolt

2014. március 25.

Dr. Sövényházi Ilona és dr. Dorner Mária
háziorvosokkal
folytattam
egyeztetést
a
üzemeltetésével kapcsolatban.

gyermek
praxisok

2014. március 26.

A választással kapcsolatban szavazóköri delegáltaktól esküt
vettem ki.

2014. március 27.

Városi Strand ünnepélyes alapkőletételén vettem részt.

2014. március 27.

Nemcsek Tiborral és Ficsor Elzával folytattam egyeztető
tárgyalást.

2014. március 27.

Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság közgyűlésén vettem részt.

2014. március 27.

Hegyközségi választmány ülésén vettem részt.

2014. március 28.

Tapolca Város Napja ünnepi megemlékezésen vettem részt.

2014. április 1.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pálya
avatásán voltam jelen.

2014. április 2.

A DRV Zrt képviselőivel és a szomszédos települések
polgármestereivel folytattam tárgyalást az új víziközmű
törvénnyel kapcsolatban.

2014. április 3.

Barták Péterrel a Napló főszerkesztőjével és Szijártó János
újságíróval
folytattam
egyeztető
tárgyalást
aktuális
kérdésekről.

2014. április 4.

A szavazóköri delegáltaktól pótesküt vettem ki.

2014. április 8.

Az Oratórium projekt keretében egyeztetést folytattam Papp
Zoltán Tamás főépítész úrral és dr. Csernay Balázs és Szakács
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Péter plébános urakkal.
2014. április 9.

A könyvtárvezetői pályázatok szakmai bírálatán vettem részt.

2014. április 14.

Apparátusi értekezleten voltam jelen.

2014. április 14.

Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt.

2014. április 14.

Fogadóórát tartottam.

2014. április 15.

A Veszprém Megyei Rendőrkapitányságról dr. Páter János
alezredessel
folytattam
egyeztetést
a
Tapolcai
Rendőrkapitányság átfogó ellenőrzésével kapcsolatban.

2014. április 16.

Négy járás általános- és középiskolás tanulói részére szervezett
katasztrófavédelmi vetélkedőt nyitottam meg a Kazinczy
Ferenc Tagintézményben.

2014. április 16.

Egyeztetést folytattam a Kórház vezetőségével a háziorvosi
ügyelettel kapcsolatban.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2014. február 5.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével folytattam
tárgyalást.

2014. február 6.

VeszprémBer Zrt ügyvezetőjével folytattam tárgyalást a
strandpályázat ügyében.

2014. február 10.

Fogadóórát tartottam.

2014. február 12.

Az
Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Tanácsülésén vettem részt.

2014. február 13.

NHSZ Tapolca Kft ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2014. február 19.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével folytattam
tárgyalást.

2014. február 28.

Wesselényi utcai parkoló átadásán vettem részt.

2013. március 6.

NHSZ Tapolca Kft ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2014. március 11.

Hősök Napi
egyeztetést.

2014. március 11.

Biofuna Kft ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2014. március 14.

Városközponti Pihenő Park átadásán vettem részt.

megemlékezés

programjairól

Települési
Társulás

folytattam
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2014. március 15.

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett városi ünnepségsorozaton vettem részt.

2014. március 18.

Székesfehérváron, a Közép-dunántúli
Felügyelőségen folytattam tárgyalást.

2014. március 26.

Biofuna Kft környezetvédelmi vezetőivel folytattam tárgyalást.

2014. március 27.

Városi Strand alapkő letételénél voltam jelen.

2014. március 27.

NHSZ Tapolca Kft ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2014. március 28.

Tapolca Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselőtestületi ülésen vettem részt.

2014. március 31.

A tapolcai hulladék rekultiváció műszaki átadásán vettem
részt.

2014. március 31.

Fogadóórát tartottam.

2014. április 1.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola műfüves pálya
avatásán voltam jelen.

2014. április 2.

A DRV Zrt képviselőivel és a szomszédos települések
polgármestereivel folytattam tárgyalást az új víziközmű
törvénnyel kapcsolatban.

2014. április 10.

Strand terv egyeztetésen vettem részt.

Környezetvédelmi

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2014. január 14.

Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Intézményi Tanácsülésén vettem részt.

2014. január 20.

Fogadóórát tartottam.

2014. január 23.

Németh Anna festő kiállításának megnyitóján vettem részt a
VOKÉ-ban, ahol aláfestésként Németh István Péter költő versei
hangzottak el.

2014. február 8.

Batsányi János Gimnázium
ünnepségén vettem részt.

2014. február 24.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Egyesület közgyűlésén voltam jelen.

2014. február 24.

A Vöröskereszt helyi szervezetének egyeztető megbeszélésén
vettem részt.

2014. február 25.

Rausz István rendőrkapitánnyal és kollégáival folytattam
közbiztonsági egyeztetést a Tapolcai Rendőrkapitányságon.

és

Kollégium

szalagavató
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2014. március 1.

A Tapolcai Téltemető rendezvényén vettem részt.

2014. március 3.

A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos sajtótájékoztatón
vettem részt.

2014. március 11.

Tapolca Város Bora 2014. kiválasztásán voltam jelen.

2014. március 12.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Egyesület nőnapi ünnepségén voltam jelen a
Tamási Áron Művelődési Központban.

2014. március 14-15.

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett városi ünnepségeken
vettem részt.

2014. március 21.

A Kékkúti Ásványvíz Zrt által szervezett, a Víz Világnapja
alkalmából tartott rendezvényen vettem részt Kékkúton.

2014. március 27.

A Városi Strand alapkő letételénél voltam jelen.

2014. március 28.

Tapolca Város Napja alkalmából megtartott ünnepi képviselőtestületi ülésen vettem részt.

2014. március 31.

Közbiztonsági
egyeztetést
Rendőrkapitányságon.

2014. április 9.

Füstös Zsuzsannával, a
egyeztető megbeszélést.

2014. április 9.

A könyvtárvezetői pályázatok szakmai bírálatán vettem részt.

2014. április 14.

A Tapolcai Városszépítő Egyesület közgyűlésén vettem részt.

folytattam

VOKE

a

Tapolcai

igazgatójával

folytattam

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
178/2013. (XI.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a hatályos jogszabályokat figyelembe véve az óvodai nevelést ellátó Tapolcai Óvoda
intézményébe a 2014/2015. nevelési vonatkozó beiratkozás időpontját az alábbiakban
állapítja meg: 2014. április 23-án (szerda) 9.00-16.00 óra között, 2014. április 24-én (csütörtök)
9.00-16.00 óra között. Az óvodai jelentkezés helye: Tapolcai Óvoda Barackvirág
Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2., Kertvárosi Tagintézménye, 8300 Tapolca,
Darányi u. 4., Szivárvány Tagintézménye, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9., Szivárvány
Intézményegysége, 8300 Tapolca, Dobó tér 5. A beiratkozás idejét és helyét a határidőt
megelőzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi Televízióban,
Tapolcai Újságban, Tapolca város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az intézmény a
helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi. Határidő: 2014. február 8. Felelős:
polgármester
A hirdetés megtörtént, a határozat az óvoda vezetője részére megküldésre került.
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179/2013. (XI.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján: a heti nyitvatartási időt a 2014/2015. nevelési évben
hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-óráig állapítja meg. A Tapolcai Óvoda nyári nyitva tartásának
ütemezése a 2013/2014-es nevelési évben: Barackvirág Tagintézmény 2014. június 30 – július
11. Kazinczy tér 2., Kertvárosi Tagintézmény 2014. július 14 – július 25. Darányi u. 4.,
Szivárvány Tagintézmény 2014. július 28 - augusztus 8. Alkotmány u. 9.,Szivárvány
Intézményegység 2014. augusztus 11-augusztus 22. Dobó tér 5. A Tapolcai Óvoda nyári zárva
tartásának ütemezése a 2013/2014-es nevelési évben: Barackvirág Tagintézmény 2014. július
14 - augusztus 22., Kertvárosi Tagintézmény 2014. június 30 - július 11. 2014. július 28 augusztus 22., Szivárvány Tagintézmény 2014. június 30 - július 25. 2014. augusztus 1augusztus 22., Szivárvány Intézményegység 2014. június 30 - augusztus 8. Utasítja az
Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól 2014. február 15-ig
a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket. Határidő: 2014. február 15. Felelős:
polgármester
A határozat az óvoda vezetője részére megküldésre került.
180/2013. (XI.22.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2014/2015. nevelési évben a Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézményében 6
csoport, Kertvárosi Tagintézményében 6 csoport, Szivárvány Tagintézményében 3 csoport,
Szivárvány Intézményegységében 5 csoport, összesen 20 óvodai csoport indítását
engedélyezi. Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: 2014. február 15. Felelős: polgármester
A határozat az óvoda vezetője részére megküldésre került.
195/2013. (XII.20.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú Tapolca, 0259 hrsz-ú 9 ha 1969 m 2
nagyságú, kivett művelési ágú ingatlan funkciójának megváltoztatásával:
kivett (volt szeméttelep) megnevezésről kivett (állandó jelleggel tárolásra használt
beépítetlen terület) megnevezésre;
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel
kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2014. január 31. Felelős: polgármester
A művelési ág változás átvezetésére a 0259 hrsz-ú ingatlan jogerős megosztását
követően kerül sor.
5/2014. (I.9.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
78/2013. (IV.26.) Képviselő-testületi határozatát visszavonja és felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a Remondis Tapolca Kft-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatási
szerződés felmondását vonja vissza. Határidő: 2014. január 31. Felelős: polgármester
A felmondás visszavonása határidő előtt megtörtént.
7/2014. (I.14.) Kt. számú határozatával
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra
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figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem
rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott
adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással
érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt
bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az
érintett adósságból átvállalásra kerül összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3
munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy
a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti nyilatkozatokat és
intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény
67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester Határidő:
2014. február 28.
Az adósságállomány átvételére vonatkozó megállapodás a Magyar Állammal
aláírásra került.
8/2014. (I.14.) Kt. számú határozatával
1. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Császár László
polgármestert, (akadályoztatása esetén Sólyom Károly alpolgármestert), és Ughy Jenőné
jegyzőt (akadályoztatása esetén Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetőt), hogy:
a) a
Központi
Elszámolóház
és
Értéktár
(Budapest)
Zrt.
(KELER)
által
kialakított/kialakításra kerülő, az önkormányzatokra irányadó ,,Eljárási rend” alapján az
Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó végleges
törléséhez a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat
aláírja és megállapodásokat megkösse;
b) a kötvénytulajdonos pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat
vonatkozásában végrehajtandó végleges törléséhez kapcsolódó megállapodásokat megkösse;
2. A képviselő-testület felhatalmazza a RAIFFEISEN Bank Zrt.-t és az OTP BANK Nyrt.-t,
hogy az Önkormányzatra vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció
végrehajtása érdekében a Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK
kezelje.
3. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által
átvállal adósságállománya tekintetében a RAIFFEISEN Bank Zrt. és az OTP BANK Nyrt. a
teljesítést az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja.
4. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata nem áll a
helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szól 1996. évi XXV. törvény szerinti
adósságrendezési eljárás alatt.
Felelős: polgármester Határidő: 2014. február 28.
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A Raiffeisen Bank telefonos tájékoztatása szerint a kötvény végleges törlését a Keler
Zrt elvégezte.
3/2014. (II.17.) számú önkormányzati rendeletével Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő–testülete a Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 3/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet–tervezetet
elfogadja, és 3/2014. (II.17.) számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. Felhatalmazza a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó okiratot és a
törzsadattári nyilvántartás adatlapjait a Magyar Államkincstár részére küldje meg. Határidő:
2014. február 28. Felelős: jegyző
A változások a törzskönyvi nyilvántartáson átvezetésre kerültek.
19/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában
intézményátszervezést hajt végre az alábbiak szerint:
Az óvoda neve és székhelye:
Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4.
Tagintézményei:
1. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye, 8300 Tapolca, Dobó tér 5.
2. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye, 8300 Tapolca, Alkotmány u. 9.
3. Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye, 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Felkéri a polgármestert a képviselő-testületi döntés meghozatalához szükséges
véleményeztetési eljárás lefolytatására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A véleményeztetési eljárás folyamatban van.
20/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakat figyelembe véve a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában álló Batsányi János Gimnázium és
Kollégium, valamint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 2013. április 1.
napjától történő működtetésére vonatkozó megállapodás tervezetét elfogadja. Felhatalmazza
a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A megállapodást a felek aláírták.
21/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (5) bekezdésében foglaltak
figyelembe vételével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 2013. április 1-től
 a Szász Márton Általános és Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI (4367 hrsz-ú, 8297
Tapolca-Diszel Templom tér 3.) köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozóan határozatlan időre Vagyonkezelési
Szerződést köt.
 az általános iskolai feladatellátás esetében a működtetői feladatokat Tapolca Város
Önkormányzata látja el, ezért a 2843/4 hrsz-ú, 8300 Tapolca, Iskola u. 5. sz. alatti
önkormányzati tulajdonú, és a 2929/2 hrsz-ú állami tulajdonban lévő általános iskolai
feladatokat ellátó feladat-ellátási helyre vonatkozóan Használati Szerződést köt.
 a NEW HOLLAND TL típusú YHV-052 rendszámú traktor és hozzá kapcsolódó
adapterek (permetező, kombinátor, vetőgép, Mezőgép DEP 1400 típusú YGE-201 rendszámú
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utánfutó további, önkormányzati célokra történő használatára gépjármű üzembentartási
megállapodást köt és kezdeményezi az eszközök Önkormányzati tulajdonba kerülését.
A 4377 hrsz-ú, 8297 Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú, a
4341/1 hrsz-ú, 8297 Tapolca-Diszel Szabó Ervin u. 6. sz. alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlanok további használatát külön megállapodásban szabályozzák.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyonkezelési szerződés, a használati
szerződés, a gépjármű üzembentartási megállapodás, valamint a 4341/1 és 4377 hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A Vagyonkezelési Szerződés, a Használati Szerződés, valamint a megállapodások
aláírásra kerültek.
23/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási megállapodásának
módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a
társulási megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A módosított társulási megállapodást mindkét fél aláírta.
24/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete
a fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak
ellátására a 161/2013. (XI. 12.) sz. határozata alapján kiírt pályázatot eredménytelennek
minősíti. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázat ismételten kiírásra került, a pályázó értesítése megtörtént.
25/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői feladatainak
ellátására pályázatot ír ki:
Munkahely: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1., Beosztás:
intézményvezető (magasabb vezető), Megbízás időtartama: öt év, Megbízás kezdő napja: a
pályázat elbírálását követő hónap első napja. Megbízás megszűnésének időpontja: a
megbízás kezdő napjától számított öt év. Végzettség:
a) könyvtárosi, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, vagy, nem szakirányú
egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, főiskolai könyvtárosi
képzettség
vagy b) közérdekű muzeális gyűjteményi, szakirányú egyetemi végzettség és
szakképzettség, vagy 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és
szakképzettséggel és a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot
szerzett.
Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, legalább öt év szakmai gyakorlat
Előnyt jelent: államilag elismert komplex típusú angol vagy német nyelvvizsga
Illetmény: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a. Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy
a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A benyújtás határideje:
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK)
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internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap. A pályázat elbírálásának határideje:
a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezetésére
vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési, struktúra-átalakítási
elképzeléssel, (az elképzelés részletes kifejtésével), az iskolai végzettségeket igazoló okiratok
másolatát, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot a személyes
adatok kezeléséről, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános
ülésen történő tárgyalásához.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai
feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró
érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A benyújtás formája, helye, címzettje: a
pályázatot írásban és digitális adathordozón Tapolca Város Polgármesteréhez kell
benyújtani. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) A borítékra kérjük ráírni: ”Wass Albert Könyvtár
és Múzeum igazgatói pályázat” Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázatot a KSZK honlapján publikálták.
27/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a Tapolca, 2. sz. gyermekorvosi körzet gyermekorvosi feladatait
helyettesként dr. Dorner Mária gyermekorvos lássa el. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A 2. számú gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatait dr. Dorner Mária látja el. A
hozzájáruló nyilatkozatot megküldtük az OEP Veszprém Megyei Igazgatóságának.
28/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
előzetes csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok
Völgyéig Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési
feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS tervezési
területének előzetes elismerésében. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A csatlakozási szándékot a képviselő-testületi határozat megküldésével az egyesület
felé jeleztük.
29/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I.31.) BM rendelet alapján Tapolca
Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „Utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás” címmel, legfeljebb 25.000.000,-Ft, azaz Huszonöt-millió forint beruházási
összegben.
A pályázathoz szükséges önerőt, legfeljebb 5.000.000,- Ft összegben biztosítja Tapolca Város
Képviselő-testületének Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklet,
K6. Jogcím, Beruházások, Tapolca és térsége utánpótlás, sport infrastruktúra fejlesztés
(MÁK) 5.000 eFt összegű előirányzata terhére.
Eredményes pályázat esetében Tapolca Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a
támogatásból megvalósult beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően – a működtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok
betartásával – hasznosítja, feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
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önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény
fenntartója. Építéssel járó beruházás esetén a beruházás megvalósítása során a támogatási
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
melyről a területileg illetékes munkaügyi központ kirendeltségével egyeztet. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester
A 4/2014. (I.31.) BM rendelet iránymutatásainak megfelelően benyújtott pályázat
jelenleg még elbírálás alatt van, a támogató döntését várjuk.

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, 2014. április 17.

Császár László
polgármester

