1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/115-10/2017.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. november 24-i nyilvános ülésére
Tárgy:

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

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Döméné Domonkos Bernadett önkormányzati ügyintéző
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2017. szeptember 29.

Horváthné Somogyi Ildikóval a Veszprém Megyei
ÉFOÉSZ elnökével folytattam tárgyalást.

2017. szeptember 29.

Pisztráng Fesztivál című rendezvénysorozat megnyitóján
vettem részt.

2017. október 2.

A Zene Világnapja alkalmából a Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola által rendezett koncerten
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban.

2017. október 3.

Tóth Tiborral, az Otthoncentrum Ingatlanközvetítő Iroda
képviselőjével folytattam tárgyalást.

2017. október 4.

Megyefutás című rendezvény megnyitóján vettem részt.

2017. október 5.

Magvas Zoltánnal és Labovszky Tamarával, az ÉN-KÉPTÉR Alapítvány képviselőivel folytattam megbeszélést
drog problémákkal kapcsolatban.

2017. október 6.

Aradi vértanúk emlékére rendezett megemlékezésen
vettem részt.

2017. október 9.

A Piac és Vásárcsarnokban lévő szendvicsbár megnyitó
ünnepségén vettem részt.
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2017. október 9.

Fogadóórát tartottam.

2017. október 10.

Kalmár Tamással folytattam megbeszélést.

2017. október 10.

Starcsevics Lászlóval folytattam megbeszélést.

2017. október 11.

Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú Eldorado Camping
hasznosításával kapcsolatos megbeszélést folytattam
Mezőssy Zoltánnal, ifj. Mezőssy Zoltánnal és Mezőssy
Tamással.

2017. október 11.

A Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete
Tapolcai Kistérségi Csoportja által a Fehér Bot Napja
alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt.

2017. október 11.

Az ÉNYKK Zrt képviselőivel, Sivó Ildikó pályázati
osztályvezetővel és Hessz György megyei szolgálati
osztályvezetővel folytattam tárgyalást.

2017. október 11.

Végh Tamással, a Tóparti Étterem vezetőjével, dr. Kajtár
György és dr. Gelencsér Mihály ügyvédekkel folytattam
tárgyalást.

2017. október 12.

Gelencsér Zoltánnal és Lázár Zsolttal folytattam
tárgyalást a volt honvédségi ingatlanon létrehozandó
vállalkozással kapcsolatban.

2017. október 12.

Horváthné Somogyi Ildikóval a Veszprém Megyei
ÉFOÉSZ elnökével és dr. Kajtár Györggyel folytattam
tárgylást.

2017. október 12.

A Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete által az
Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen
vettem részt a Tamási Áron Művelődési Központban.

2017. október 16.

Az újraélesztés világnapján a tapolcai mentőállomás által
tartott nyílt napon vettem részt.

2017. október 17.

Takács Józseffel Tapolca-Diszel
bejáráson vettem részt.

2017. október 17.

A Tapolcai Finn Barátok Köre Egyesület szervezésében
megtartott előadáson vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2017. október 19.

Dr. Kajtár Györggyel folytattam tárgyalást.

2017. október 19.

Magyar
Páneurópa
Unió
Egyesület
Tapolcai
Szervezetének összejövetelén vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

területén

helyszíni
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2017. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen vettem részt a
Katonai Emlékparkban.

2017. október 24.

Pályaorientációs napon vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2017. október 24.

A Hit Gyülekezete képviselőivel folytattam megbeszélést.

2017. október 25.

Orbán
Tiborral
Rácskompozíció
kapcsolatban.

2017. október 25.

Végh Tamással folytattam megbeszélést.

2017. október 26.

Tölgyes Zsolttal folytattam megbeszélést.

2017. október 26.

Tímár
Krisztinával,
az
Experidance
képviselőjével folytattam megbeszélést.

2017. október 27-29.

A
szlovákiai
Bratislava-Ruzinov
polgármestere
meghívására
a
„Ruzinovi folklór fesztivál és
népművészeti vásáron” vettem részt. A rendezvény
látogatóinak lehetőségük volt Tapolca városát és a
borvidék borait is megismerni.

2017. október 30.

A Radnóti utcában és a Bem apó utcában helyszíni
bejáráson vettem részt.

2017. november 2.

Kiss Zsolttal, az MB Balaton Kft ügyvezetőjével folytattam
tárgyalást a helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatban.

2017. november 3.

Magvas Zoltánnal és Labovszky Tamarával, az ÉN-KÉPTÉR Alapítvány képviselőivel folytattam tárgyalást a
tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
megvalósításával kapcsolatban.

2017. november 6.

Martonné Novák Enikővel folytattam megbeszélést.

2017. november 6.

Rácskompozíció című szobor áthelyezésével kapcsolatos
helyszíni bejáráson vettem részt.

2017. november 6.

Fogadóórát tartottam.

2017. november 10.

Sáry Andrással, az Elmolight Bt képviselőjével folytattam
megbeszélést.

2017. november 10.

Márton napi lúdvacsorán vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2017. november 11.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola
által
szervezett
Szent
Márton
köpenye
című

folytattam
megbeszélést
a
című
szobor
áthelyezésével

Product

4
rendezvényen vettem részt a Templom dombon.
2017. november 13.

Lovász Gábor Kalamáris Kiállításának megnyitó
ünnepségén vettem részt a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskolában.

2017. november 13.

Szociális Munka Napja alkalmából rendezett ünnepségen
vettem részt a Városi Moziban.

2017. november 14.

Nándori Lászlónéval folytattam megbeszélést.

2017. november 14.

Vitárius Györggyel folytattam tárgyalást.

2017. november 14.

Az Econix Kft telephelyén üzemlátogatáson vettem részt.

Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2014. szeptember 22.

A déli laktanyában lévő vállalkozások vezetőivel
folytattam megbeszélést az ingatlan áramellátásával
kapcsolatban.

2017. szeptember 23.

Tapolcai 8. Harckocsiezred és 8. Harckocsi Dandár
Bajtársi találkozón vettem részt a Városi Moziban.

2017. október 28-október 2.

Az olaszországi testvérváros, Este polgármesterének
meghívására az Eurofest 2017. című rendezvényen
vettem részt a tapolcai delegáció tagjaként.

2017. október 10.

A Piac és Vásárcsarnok garanciális bejárásán vettem
részt.

2017. október 11.

Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú Eldorado Camping
hasznosításával kapcsolatos megbeszélést folytattam
Mezőssy Zoltánnal, ifj. Mezőssy Zoltánnal és Mezőssy
Tamással.

2017. október 11.

Az ÉNYKK Zrt képviselőivel, Sivó Ildikó pályázati
osztályvezetővel és Hessz György megyei szolgálati
osztályvezetővel folytattam tárgyalást.

2017. október 16.

Fogadóórát tartottam.

2017. október 17.

Helyi Védelmi Bizottság ülésén voltam jelen.

2017. október 17.

A
Tapolcai
Finn
Barátok
Köre
Egyesület
szervezésében megtartott előadáson vettem részt a
Tamási Áron Művelődési Központban.
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2017. október 19.

Dr. Kajtár Györggyel folytattam tárgyalást.

2017. október 20.

A Piac és Vásárcsarnok bejárásán vettem részt.

2017. október 25.

Tüske Zsolttal, a Pannonway Kft képviselőjével
folytattam
megbeszélést
TOP
pályázattal
kapcsolatban.

2017. november 8-9.

Adománybútorok
Berlinből
szállításában vettem részt.

2017. november 10.

Sáry Andrással, az Elmolight Bt képviselőjével
folytattam megbeszélést.

2017. november 10.

Márton napi lúdvacsorán vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2017. november 14.

Az Econix Kft telephelyén üzemlátogatáson vettem
részt.

Tapolcára

való

Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2017. szeptember 26.

Kovács Zoltánnal folytattam megbeszélést
minőségű utakkal kapcsolatban.

2017. október 2.

Fogadóórát tartottam.

2017. október 4.

Észak-Balatoni
Térség
Szilárdhulladék-kezelési
Tanácsülésén voltam jelen.

2017. október 11.

Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú Eldorado Camping
hasznosításával kapcsolatos megbeszélést folytattam
Mezőssy Zoltánnal, ifj. Mezőssy Zoltánnal és Mezőssy
Tamással.

2017. október 12.

Ifj. Ádám Csabával folytattam megbeszélést közterületek
fásításával kapcsolatban.

2017. október 17.

Takács Józseffel Tapolca-Diszel
bejáráson vettem részt.

2017. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen vettem részt a
Katonai Emlékparkban.

2017. november 6.

Rácskompozíció című szobor áthelyezésével kapcsolatos
helyszíni bejáráson vettem részt.

Regionális
Önkormányzati

területén

a

rossz

Települési
Társulás

helyszíni
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2017. november 7.

Horváth Zsuzsannával folytattam megbeszélést.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok
teljesítéséről a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
39/2017. (III.24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete

a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére 6.217.929, - Ft összegre előzetes
kötelezettséget vállal „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései” című, EFOP-4.1.9-16 kódszámú felhívásra a tapolcai
Wass Albert Könyvtár és Múzeum által a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások
fejlesztésére benyújtott pályázat el nem számolható költségei fedezetére;

a projekt támogatottsága esetén a Wass Albert Könyvtár és Múzeum
intézmény 2018. évi költségvetésében az előzetes kötelezettségvállalás összegét
biztosítja.
Határidő: azonnal és 2018. február 15. Felelős: polgármester
A pályázat benyújtásra került, még vizsgálati szakaszban van.
89/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza
a
polgármestert,
hogy a
tulajdonában lévő
Badacsonytördemic 1303 hrsz-ú ingatlan értékesítésére az értékbecslési
szakvélemény elkészítését követően pályázatot írjon ki. Határidő: azonnal, ill.
folyamatos Felelős: polgármester
A pályázat kiírására 2017. szeptember 29-én sor került.
101/2017. (VI. 16.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az újonnan kialakított Tapolca, 1929/16.
hrsz-ú közterület (út)
elnevezéséről döntést kíván hozni. Döntését a változással érintett lakosság, azaz
Tapolca város területén állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, és
Tapolca város közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, vagy telephellyel
rendelkező jogi személyek véleményét figyelembe véve, majd a beérkezett javaslatok
megismerését követően fogja meghozni. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés
előkészítésével kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, illetve
folyamatos Felelős: polgármester, jegyző
Az út elnevezésével kapcsolatos lakossági vélemények megismerése céljából
júliusban hirdetmény került kihelyezésre. Az út elnevezésével kapcsolatban
lakossági észrevétel nem érkezett. Az elnevezéssel kapcsolatos előterjesztés a
decemberi ülésen kerül megtárgyalásra.
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109/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca 4426/A/1 helyrajzi számú ingatlant adásvétel útján értékesíteni
kívánja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel
kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:
polgármester
A jelenlegi lakó elhelyezéséről az önkormányzat 2018. április 30. napjáig
gondoskodik, az adásvételi szerződés is ekkor kerül aláírásra.
121/2017. (IX. 05.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2018. évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló Nyilatkozat aláírására és a
pályázati kiírás közzétételére. Határidő: 2017. október 2. Felelős: polgármester
A csatlakozási nyilatkozat 2017. szeptember 12-én megküldésre került az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőnek, mely szervezet befogadta a nyilatkozatot.
129/2017. (X. 06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság 3.460.340,- Ft, azaz hárommilliónégyszázhatvanezer-háromszáznegyven forint összegű támogatásával egyetért,
melyet szigorú elszámolás mellett, a szervezetben foglalkoztatottak 2017. évi
garantált bérminimumának biztosítására használhat fel. A támogatás jutalmazásra
nem fordítható. A támogatott 2017. december 20. napjáig tételes bérelszámolást
köteles benyújtani annak alátámasztására, hogy a kapott összeget a garantált
bérminimumra fordította. A támogatás forrása Tapolca város 2017. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, Intézményi működési
tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A támogatási összeg átutalásra került
a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság bankszámlájára.
130/2017. (X. 06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánítja szándékát, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által
meghirdetett Országos Tornaterem felújítási Program keretében a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű
Tagintézmény tornaterméhez kapcsolódó öltözők felújítására 11.000.000, azaz
Tizenegymillió Ft értékben pályázatot nyújt be. A pályázati kiírásban szereplő 30 %os önrészt legfeljebb 3.300.000,- Ft, azaz hárommillió-háromszázezer forint összegben
biztosítja. Az önrész összege tartalmazza a pályázati biztosítékot is, melynek összege
550.000,- Ft, azaz ötszázötvenezer forint. A pályázati biztosíték forrása a Tapolca
város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, Pályázati
tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges
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nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A pályázatot 2017. október 2-án benyújtottuk, és a hiánypótlást is teljesítettük
október 18-án.
132/2017. (X. 06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást a
személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (6) bekezdése
szerint belső szolgáltatóval kívánja ellátni. A szükséges engedélyek beszerzéséig,
valamint a közszolgáltatás belső szolgáltatóval történő megindításáig 2018. január
01-től pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására. Felkéri a polgármestert, hogy a
menetrend szerinti személyszállítás működtetésének személyi, tárgyi és hatósági
feltételei biztosítása, valamint a pályázati kiírás megtörténte érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázati kiírást meghirdettük, az ÉNYKK Zrt már meg is vásárolta. A pályázat
benyújtási határideje: 2017. december 11.
131/2017. (X. 06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. 1. mellékletének
Dologi kiadások jogcímen található összegből 1.000 e Ft-ot átcsoportosít a 7. melléklet
Céltartalék, polgármesteri keret javára. Határidő: azonnal Felelős: jegyző
A pénzösszeg átcsoportosítása a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően
soron kívül megtörtént.
134/2017. (X. 06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a tulajdonában álló Badacsonytördemic 1303. hrsz-ú ingatlan bérbeadására
2017. július 24-én kiírt és 2017. szeptember 7-én lezárult pályázatot érvénytelennek
nyilvánítja, mivel az ingatlant értékesíteni kívánja. Az ingatlan adásvételével
kapcsolatos döntését a 2017. szeptember 27. napján kiírt pályázati eljárás lezárását
követően hozza meg. Határidő: 2017. november 30. Felelős: polgármester
Az adásvétellel kapcsolatos pályázati kiírás sikeres volt, a nyertes ajánlattevővel
való tárgyalások folyamatban vannak. A tárgyalási szakasz lezárását követően az
adásvétellel kapcsolatos döntést a Képviselő-testület hozza meg.
136/2017. (X. 06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Tapolca, 1958 hrsz-ú közterület (út) elnevezéséről döntést kíván hozni.
Döntését a változással érintett lakosság, azaz Tapolca város területén állandó
lakóhellyel rendelkező természetes személyek, és Tapolca város közigazgatási
területén ingatlannal, székhellyel, vagy telephellyel rendelkező jogi személyek
véleményét figyelembe véve, majd a beérkezett javaslatok megismerését követően
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fogja meghozni. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a döntés előkészítésével
kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:
polgármester, jegyző
A hirdetmény kifüggesztésre került, észrevétel a mai napig nem érkezett. Várható
levétele a hirdetőtábláról 2017. december 15.
137/2017. (X. 06.) Kt. határozatával
a)
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által összeállított, Tapolca város
közigazgatási területére vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai
körzethatár tervezettel egyetért.
b)
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában,
Tapolca városban lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményi/ tagintézményi bontásban:
•
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola: 9 fő
•
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 10 fő
•
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két
Tanítási nyelvű Tagintézménye:1 fő
•
Szász Márton Általános Iskola: 7 fő,
•
Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola: 5 fő,
összesen: 32 fő.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozat a VMKH részére, valamint az általános iskola
igazgatója részére megküldésre került.
141/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az SZL-Bau Balaton Vívóklubbal 2017. március 22.
napján kötött támogatási szerződés alapján elnyert támogatás még fennálló részének
folyósítása - 2.600.000,- Ft - a körülményekben bekövetkezett változások folytán
okafogyottá vált. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a
támogatási szerződés felmondással történő megszüntetését. Felhatalmazza a
polgármestert a szerződés felmondásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A támogatási szerződés felmondása 2017. október 27. napjával megtörtént.
142/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Tapolca Vívóklub 2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összegű
támogatásával egyetért, melyet működési feltételeinek biztosítására használhat fel. A
támogatás forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7.
mellékletének 1. Tartalék, Általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert
a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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A támogatási szerződés aláírása mindkét fél által megtörtént. A támogatás összege
átutalásra került a Tapolcai Vívóklub számára.
143/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolca Vívóklub a Batsányi János Gimnázium és
Kollégium (8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.) épületében található, önkormányzati
tulajdonban lévő vívótermet öt évig térítésmentesen használja edzések, versenyekre
történő felkészítések céljára. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A megállapodás elkészítése folyamatban van.
144/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Hajléktalanokért
Közalapítvány által meghirdetett 2017-18 KONV kódjelű pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelemre (a program azonosítószáma: 2017-18-KONV-135) a
pályázati eljárás eredményeként a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére tisztálkodó és
tisztítószerekre elnyert 150.000 Ft, egyszeri, vissza nem térítendő alapítványi
támogatást - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
42. § (4) bekezdése alapján - átveszi. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására és a támogatás átvételéhez szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A támogatási szerződés aláírásra került, a beszerzés folyamatban van.
145/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Hajléktalanokért
Közalapítvány által meghirdetett 2017-18 KONV kódjelű pályázati felhívásra
benyújtott támogatási kérelmünkre (a program azonosítószáma: 2017-18-KONV-641)
a pályázati eljárás során a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Hajléktalan
Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére tárgyi eszközök
beszerzésének támogatására elnyert 776.000 Ft, egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. § (4) bekezdése alapján – átveszi. Az elnyert pályázati összeghez 86.222,Ft, azaz nyolcvanhatezer-kettőszázhuszonkettő forint összegben 10%-os önrészt
biztosít. A pályázati önrész forrása a Tapolca város 2017. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2017. (II. 20.) önkormányzati
rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék, Pályázati tartalék jogcíme. Felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására és a támogatás átvételéhez
szükséges nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázati önrész biztosítása megtörtént, a költségvetésen történő átvezetését a
Képviselő-testület 2017. novemberi ülésén fogja megtárgyalni. A szerződés aláírásra
került.
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146/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
Balatonfüredi
Tankerületi
Központ
fejlesztési
tervében
megfogalmazottakkal egyetért. Alkalmasnak tartja azt a Tapolcai köznevelési
intézmények hosszabb távú, biztonságos működési feltételeinek megteremtésére,
azonban az alább felsorolt módosításokat javasolja:
•
Kéri, hogy a tervben javítsák a Széchenyi Baptista Középiskola kihasználtsági
mutatóját 58%-ról 80%-ra.
•
A szülői igényeknek, valamint a társadalmi gazdasági elvárásoknak
megfelelően tervezzék a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Két
Tanítási Nyelvű Tagintézményében az indítható osztályok számát, valamint vegyék
figyelembe a gimnáziumi képzés iránt megnövekedett igényt is a fejlesztések során.
•
Kéri, hogy a Szász Márton Általános Iskola és a Tapolcai Járdányi Pál Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola további „sorsával” kapcsolatban fogalmazzanak meg a
tervben konkrét javaslatokat. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozat a Balatonfüredi Tankerületi Központ részére
megküldésre került.
147/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tapolcai Városi
Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztálya által „Tapolca Városi SE 2017/18. évi
TAO” címmel a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázat keretében a
Tapolca
Város
Önkormányzata
tulajdonában
álló
Csermák
József
Rendezvénycsarnok (Tapolca, 2034. hrsz.) korszerűsítésre kerüljön az alábbi három
tétel tekintetében:
a)
tetőszerkezet felújítása
b)
napelemes rendszer kiépítése
c)
homlokzati nyílászárók cseréje.
Felkéri a jegyzőt, hogy a tulajdonosi hozzájárulást soron kívül juttassa el a Tapolcai
Városi Sportegyesület elnökének. Határidő: azonnal Felelős: jegyző
A hozzájárulást soron kívül eljuttattuk a Tapolcai Városi Sport Egyesület elnöke
részére.
148/2017. (X. 24.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátásának
biztosítására a Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel, mint a közszolgáltatás
nyújtásával megbízott belső szolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kíván kötni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező
közszolgáltatási szerződést aláírja, és a menetrend szerinti helyi személyszállítási
feladatok ellátásának közlekedési hatóság általi engedélyezési eljárása során
szükséges jognyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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A közszolgáltatási szerződés aláírása 2017. november 14-én megtörtént, az
engedélyezési eljárást a Tapolcai Városgazdálkodási Kft intézi.
150/2017. (XI. 07.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri Tapolca Város Polgármesterét a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005
kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című
projekt megvalósítása érdekében

a Támogatási Szerződése aláírására, a projekt indításával kapcsolatos
intézkedések megtételére;

a pótlólagos külső, hazai források felkutatására, bevonására, a műszaki
tartalom
változtathatósága
vizsgálatára,
a
közbeszerzési
ajánlatkérés
költségcsökkentő részletei kidolgozására;

tegyen javaslatot a projekt megvalósítási időtartamában az önkormányzati
költségvetési források megosztására, ütemezésére;

a feltételekhez kötött, a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó közbeszerzési
eljárás lefolytatására. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester
A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a többi intézkedés folyamatban van.
152/2017. (XI. 07.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális és bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben
foglalkoztatottak bérrendezésével kapcsolatos költségek enyhítése céljából a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által biztosított keretből
1.378.234,- Ft összegű rendkívüli önkormányzati támogatás iránt nyújt be igényt.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges intézkedések és
nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:
polgármester
A pályázatot a Pénzügyi Iroda a képviselő-testületi határozat meghozatalát
követően 2017. november 9-én benyújtotta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Tapolca, 2017. november 15.
Dobó Zoltán
polgármester

