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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére

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

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
Kozma-Bognár Hajnalka előadó

A Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásai

Ács János polgármester a fontosabb tárgyalásairól a következő képviselő – testületi
ülésen ad tájékoztatást.

Császár László alpolgármester fontosabb tárgyalásai:

2006. január 03. Egyeztető tárgyalást folytattunk Hegedűs Józseffel, a
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével a fűtési díjakkal
kapcsolatban

2006. január 04. Az Újévi köszöntő városi ünnepségén voltam

2006. január 10. Veszprémben az Osztrák Köztársaság konzulátusának
ünnepélyes megnyitóján vettem részt

2006. január 18. Laktanya bejáráson voltunk a Lesencetomaji Önkormányzat
Képviselő – testületével

2006. január 19. OTTO Kft. ügyvezetőjével egyeztető tárgyalást folytattunk a
2006. évi szemétszállítási díjjal kapcsolatban

2006. január 20. Murányi Sándor helyettes államtitkár által tartott
önkormányzati fórumon voltam, amelyen a kistérségek és
az önkormányzat helyzetéről tartott tájékoztatót
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2006. január 24. Egyeztető tárgyalást folytattunk a Városgazdálkodási Kft-
vel és a Schneider Kft-vel a leváló épületek átállásával
kapcsolatban

2006. január 26. Intézményvezetői értekezleten vettem részt

„Térségi infrastruktúra fejlesztés és az önkormányzatok”
címmel rendezett konferencián voltam jelen

Horváthné Szalay Gyöngyi alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2006. január 04. Az Újévi köszöntő városi ünnepségén vettem részt

2006. január 06. Évértékelő megbeszélésen voltam a Média Közalapítvány
kuratóriumának tagjaival

2006. január 19. Kultúra napja ünnepségen vettem részt

2006. január 21. Doni áttörés emlékére rendezett megemlékezésen
koszorúztam

2006. január 26. Intézményvezetői értekezleten vettem részt

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

26/2005. (II. 15.) Kt. határozatával a Képviselő – testület támogatja a 2005. évi
iskolatej program megvalósítását az általános iskolások körében. Az iskolatej
program lebonyolításához legfeljebb 1.304.000,- Ft, azaz Egymillió –
háromszáznégyezer forint önrészt biztosít Tapolca város 2005. évi költségvetéséről és

a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2005. (II. 18.) Kt. rendelet
27. Cím Tartalékok, Pályázati önrész terhére.

Az iskolatej programról szóló előírásokat tartalmazó rendeletet (171/2004. (XII. 23.)
FVM rendelet) hatályon kívül helyezte a 68/2005. (VII. 26.) FVM rendelet. Míg a
korábbi szabályozás alapján a megvásárolt tejtermékek nettó vételárának 100 5-a
igényelhető volt, a jelenleg hatályos szerint csak a nettó vételár különbözetének 25 %-
a. Ezért tudtuk a fenti időszakra biztosítani az iskolatejet oktatási intézményeink
tanulói számára.

106/2005. (IV. 15.) Kt. határozatával a Képviselő – testület egyetért a Városi Könyvtár
és Múzeum iskolamúzeumi kiállításának felújításával, korszerűsítésével. A Nemzeti
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Kulturális Örökség Minisztériumához benyújtott kérelemben megjelölt 1.350.000,- Ft
összegű önrészt Tapolca város 2005. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2005. (II. 18.) Kt. rendelete 27. Cím
Tartalékok Pályázati önrész terhére biztosítja.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához „A Városi Könyvtár és Múzeum
állandó iskolamúzeumi kiállításának felújítása, korszerűsítése” címmel került
benyújtásra a pályázat. A projektet azonban elutasították, nem kaptunk támogatást a
pályázott feladat elvégzésére.

265/2005. (X. 28.) Kt. határozatával a Képviselő – testület Tapolca város
szennyvízközműveinek üzemeltetésére vonatkozó, 1. számú mellékletként csatolt
tervezet szerint, újabb 10 év időtartamra megkötött szerződéssel egyetért, azt
elfogadja. Egyetért továbbá azzal, hogy a szerződésben pontosításra kerüljön,
miszerint az Üzemeltetési szerződés 2006. január 1-től 2015. december 31. közötti
időtartamra szól. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szerződés
aláírására.

A szerződés aláírása megtörtént.

275/2005. (X. 28.) Kt. határozatával a Képviselő – testület hozzájárul ahhoz, hogy az
ügyeleti forma Tapolca és Tapolca Környéki Központi Háziorvosi Ügyelet nevet
viselje. Felhatalmazza a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet vezetőjét, hogy
a Szakmai Együttműködési Megállapodást az Országos Mentőszolgálattal megkösse,
ezt követően a működési engedély módosítását a tapolcai Városi ÁNTSZ-től, a
finanszírozási szerződés módosítását a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól
megkérje.

A központi ügyelet működéséhez a Szakmai Együttműködési Megállapodást a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Vezetője az Országos Mentőszolgálattal
megkötötte. A működési engedély módosítására az ÁNTSZ-hez a kérelmet benyújtotta.
Az új finanszírozási szerződés megkötésére a működési engedély módosítását követően
kerülhet sor.

303/2005. (XI. 25.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a helyi menetrend szerinti
autóbuszos személyszállítási közlekedés biztosítására kiírt pályázatot – annak túlzott
mértékű működési támogatási tárgyú kötelezettségvállalása miatt, tekintettel arra,
hogy annak költségvetési fedezete nem biztosított – eredménytelennek nyilvánítja.
Megbízza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a helyi menetrend szerinti autóbuszos
személyszállítási közlekedés biztosítására, 2006. január 1-től 2006. december 31-ig
terjedő időszakra vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a jelenlegi szolgáltató Somló
Volán Rt-vel, melynek eredményeként létrejövő, további egy évre szóló
közszolgáltatási szerződést terjessze a Képviselő – testület elé.

A decemberi ülésen ez megtörtént, amelynek alapján a szerződés aláírásra került.
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316/2005. (XI. 25.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Városi Kórház –
Rendelőintézet átalakítása során legfontosabb szempontként a folyamatos működést
fogalmazza meg, amelynek biztosítása érdekében az alábbi ütemtervet fogadja el:
1. 2005. november 28. A költségvetési szerv teljes körű leltározásának megindítása
2. 2005. december 15-ig. A kiemelten közhasznú szervezet alapító okiratának

előkészítése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (1)
bekezdése, valamint a 8. § (2) bekezdés szerinti tartalommal összhangban a
testületi döntéssel. Feladat – ellátási szerződés előkészítése. Alapító okirat
jóváhagyása végett testületi elé terjesztése. Cégbírósági bejegyzés iránti kérelem
benyújtása, egészségügyi hatóság értesítése mellett (megyei ÁNTSZ)

3/a. 2005. november 28. A szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal való
egyeztetések megkezdése

1. A leltározás megtörtént.
2. Az alapító okiratot a Testület elfogadta, a szükséges kellékeivel együtt a benyújtás

megtörtént.
3/a. Az egyeztetések folyamatosak.

324/2005. (XI. 25.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a fenntartásában működő
Kertvárosi Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki.

A Képviselő – testületi határozat alapján a pályázati kiírást 2005. december 8-án faxon
továbbításra került az Oktatási Közlöny Szerkesztőségéhez.

326/2005. (XI. 29.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Somló volán Rt. által
előkészített Közszolgáltatási keretszerződés 8 évre történő megkötését nem tartja
elfogadhatónak. Meghatalmazza a város polgármesterét a szerződés 2005. december
31-ig szóló időszakra történő aláírására. Továbbá felhatalmazza a város
polgármesterét, hogy vizsgáltassa meg a helyi járat közlekedés racionális
működtetésének lehetőségét és tegyen javaslatot a 2006. január 1. utáni időszakra
vonatkozóan.

A Somló Volán ZRt. újabb egy évig, 2006. december 31-ig Közszolgáltatási Szerződés
keretében ellátja a helyi autóbusz közlekedést. A járatok komoly átalakítása megtörtént,
további apró korrekciókkal igyekeznek optimalizálni azt.

334/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület az LKFT-2005-LA-2
kódszám alatt nyilvántartott, iparosított technológiával épület lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete
felújításának támogatására kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatokat
értékelte, azok közül a Tapolca 2035/4. hrsz-ú, természetben Tapolca, Sümegi u. 22.
szám alatt lévő társasház által benyújtott pályázatot 22.546.416,- Ft teljes felújítási
költséggel, 22.546.416,- Ft, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költséggel, 10.830.946,- Ft lakástulajdonosok által vállalt saját erő összeggel (hitelből),

4.200.000,- Ft önkormányzati támogatással (saját forrásból), 7.515.470,- Ft pályázott
állami támogatással támogatja.
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Teljesült, a pályázat benyújtása megtörtént, visszajelzés, hiánypótlás nem érkezett.

335/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület az LKFT-2005-LA-2
kódszám alatt nyilvántartott, iparosított technológiával épület lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete
felújításának támogatására kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatokat
értékelte, azok közül a Tapolca 833 hrsz-ú, természetben Tapolca, Nagyköz u. 5.
szám alatt lévő társasház által benyújtott pályázatot 14.204.454,- Ft teljes felújítási
költséggel, 14.204.454,- Ft, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költséggel, 5.369.637,- Ft lakástulajdonosok által vállalt saját erő összeggel (hitelből),

4.100.000,- Ft önkormányzati támogatással (saját forrásból), 4.734.817,- Ft pályázott
állami támogatással támogatja.

Teljesült, a pályázat benyújtása megtörtént, az OLEH átvette, visszajelzés eddig nem
érkezett.

336/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület az LKFT-2005-LA-2
kódszám alatt nyilvántartott, iparosított technológiával épület lakóépületek
energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete
felújításának támogatására kiírt pályázati felhívására beérkezett pályázatokat
értékelte, azok közül a Tapolca 2792/4. hrsz-ú, természetben Tapolca, Ady E. u. 14.
szám alatt lévő társasház által benyújtott pályázatot 23.996.500,- Ft teljes felújítási

költséggel, 23.996.500,- Ft, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési
költséggel, 13.997.667,- Ft lakástulajdonosok által vállalt saját erő összeggel ( melyből
1.000.000,- Ft saját készpénz, 12.997.667,- Ft hitelfelvétel), 2.000.000,- Ft
önkormányzati támogatással (saját forrásból), 7.998.833,- Ft pályázott állami
támogatással támogatja.

Teljesült, a pályázat benyújtása megtörtént, az OLEH átvette, visszajelzés eddig nem
érkezett.

337/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület Tapolca Város
Önkormányzata nevében a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca
nélküli miniszter LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázati felhívása alapján pályázatot

nyújt be az „iparosított technológiával épület lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának
támogatására.”

Teljesült, a pályázatokat benyújtottuk, visszajelzés, hiánypótlás még nem érkezett.

339/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület felkéri Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a Tapolca, Nagyköz u. 5. szám alatti 883. hrsz-ú, a Tapolca,
Sümegi u. 22. szám alatti 2035/4. hrsz-ú, valamint a Tapolca, Ady E. u. 14. szám
alatti 2792/4. hrsz-ú társasház által benyújtott pályázatokat a regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter megbízásából eljáró Országos
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Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz 2005. december 30-ig nyújtsa be, és a pályázókat
erről értesítse.

Teljesült, a pályázat benyújtása megtörtént, visszajelzés nem érkezett.

341/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület az iparosított
technológiával épület lakóépületek középtávú lakóépület – felújítási programját az
előterjesztés 1., 2., 3. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Teljesült, elfogadásra került és a pályázatok részeként benyújtottuk.

343/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület Tapolca Város
Önkormányzata és a Veszprém Megyei Önkormányzat közös fenntartásában
működő Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői
feladatainak ellátására pályázatot ír ki.

A Képviselő – testületi határozat alapján a pályázati kiírást 2006. január 9-én
továbbításra került az Oktatási Közlöny Szerkesztőségéhez.

344/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület felhatalmazza az

AEROFIT – KID Sportegyesület (székhelye: Nemesgulács, Simon I. ltp. 15.,
képviselője: Sáfár József, tevékenységi köre: sport) arra, hogy tevékenységi körében a
kérelmében meghatározott módon AEROFIT – KID SE Tapolcai Csapata néven
versenyeken indulhasson, ruhájukon feltüntesse Tapolca város nevét mindaddig,
amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be. A jogosult
haladéktalanul köteles a körülményekben beállott változásokat Tapolca Város
Önkormányzatának jelezni.

Az Egyesületet a Képviselő – testület döntéséről tájékoztattuk.

346/2005. (XII. 20.) Kt. határozatával a Képviselő – testület felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét, hogy Sümeg Város Polgármesterével Sümeg város járóbeteg
szakellátására:

Szakrendelés Heti óraszám
Általános belgyógyászat 10
Diabetológia 5
Gasztroenterológia 4
Tüdőgyógyászat 28
vonatkozásában a feladatellátási megállapodást aláírja és a szükséges intézkedéseket
megtegye.

A Sümegi Városi Kórház – Rendelőintézettől átvállalt járóbeteg szakrendelésekkel
kapcsolatos feladat ellátási megállapodás aláírása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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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, 2006. február 2.

Ács János
polgármester


