
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/155-3/ 2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. június 27-i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Vasáros Nikoletta előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Ács János polgármestert fontosabb tárgyalásairól és programjairól a Képviselő-testületi
ülésen szóban ad tájékoztatást.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. május 19. Részt vettem az önkormányzati tulajdon gazdasági társaságok
taggyűlésein.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. május 20. Részt vettem a Vakok és Gyengénlátók kistérségi csoportjának
évzáró ülésén.

2008. május 21-25. Látogatást tettem a testvérvárosi kapcsolatok keretén belül
Lempäälä városba.

2008. május 26. Részt vettem a Mobilitás hetek rendezvényeinek záró, értékelő
rendezvényén.

2008. május 30. Részt vettem a városi és kistérségi pedagógus ünnepségen.

2008. június 4. Részt vettem a Sümegi Trianon szobor alapkő letételi ünnepségen,
valamint Tapolca város Trianon rendezvényén.

2008. június 10-11. Részt vettem a városi oktatási intézmények ún. bejárásán.

2008. június 13-15. Részt vettem a városi oktatási intézmények tanévzáró ünnepélyein
(Széchenyi István Szakképző Iskola, Kazinczy Ferenc Általános
Iskola, Bárdos Lajos Általános Iskola).

2008. június 16. Fogadóórát tartottam.
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2008. június 18. Részt vettem az intézményvezetői értekezleten.

2008. június 19. Részt vettem a borvárosok aktuális konferenciáján Balatonfüreden.

2008. június 19-20. Részt vettem az umagi küldöttség tapolcai tárgyalásain.

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

34/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a fenntartásában működő nevelési–
oktatási intézményekben a 2008/2009. nevelési-oktatási évben a maximális létszámtól felfelé
történő eltérést 20 %-kal engedélyezi, egyben felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét,
mint a fenntartó képviselőjét, hogy az Oktatási Hivatal, Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpont (OKÉV) felé engedélyezési kérelmet nyújtson be. Felkéri a polgármestert,
hogy az Oktatási Hivatal, Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV)
jóváhagyását követően adja ki a fenntartói hozzájárulásokat.

Az engedélyezési kérelem benyújtása folyamatban van.

139/2008. (V.30.) Kt. határozatával a Képviselő-testület javasolja a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének, hogy 2008. augusztus 1. napjától 2013. július 31. napjáig
Varga Tiborné 8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. 10. szám alatti lakost bízza meg a Batsányi János
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói munkakörének ellátásával.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a határozati javaslat megküldésre
került.

159/2008. (V.30.) Kt. határozatával a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Tapolca Város
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elválaszthatatlan részét képező Antiszegregációs
Terv előkészítésében közreműködő szervezeteknek: Szociális és Családvédelmi
Minisztérium szakértőjének, Mihálylovics Bélának, Tapolcai Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Elnökének Bartha Józsefnének, Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének Kocsor Szilárdnak, Ex- Ante Tanácsadó
Iroda ügyvezetőigazgató-helyettesének Lebovits Ágnesnek és munkatársainak Szente
Viktóriának és Erdős Zoltánnak.

A határozati javaslat az érintettek részére megküldésre került.

163/2008. (V.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
horvát Umag város önkormányzatával a két város között kialakult partnerkapcsolat
elmélyítése céljából testvérvárosi együttműködési megállapodást köt az alábbi szöveggel:
Együttműködési megállapodás Umag Város Önkormányzata és Tapolca Város
Önkormányzata előzetes tanácskozás alapján döntött az Umag város (Horvátország) és
Tapolca város (Magyarország) közötti testvérvárosi kapcsolat létesítéséről. A települések
között ápolt testvérvárosi kapcsolat egy olyan eszköz, mely összeköti és egyesíti Európát,
erősíti a két nemzet közti kölcsönös egyetértést, valamint a partnerek sokrétű kapcsolatainak,
polgáraik barátságának garanciája. A megállapodás célja a partnervárosi kapcsolat
szélesítése Umag város és Tapolca város között az oktatás, a kultúra, a sport, az
idegenforgalom, az államigazgatás, a gazdaság és az ifjúsági csere-program terén. Tapolca



3

Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert az együttműködési
megállapodás és az egyezmény aláírásával, amelyre várhatóan 2008. június 20-án kerül sor.

A horvát fél vonatkozó jogszabályai következtében testvérvárosi szerződés aláírására
nem kerülhet sor 2008. június 20-án a 163/2008. (V.30.) Kt. határozatban
megfogalmazottak szerint. Azonban lehetőség van egy szándék nyilatkozat
aláírására, mellyel a két város közötti kapcsolat tovább erősödhet. A
szándéknyilatkozat aláírása 2008. július 20-án kerül sor, és majd azt követően a
testvérvárosi szerződés aláírására.

Tapolca Város Önkormányzata, mint a KDOP-5.3.2 kódszámú, Utólagos
akadálymentesítés című pályázati felhívásra benyújtott pályázata 2007. október 19-én
befogadásra került.
A KDOP-5.3.2-2007-0041 azonosító számú, a Tapolcai Polgármesteri Hivatal utólagos
akadálymentesítése, önkormányzati ügyfélszolgálat kialakítása című pályázat
támogatásra került.
A 12.504.000,- Ft beruházási összeget, 10.000.000,- Ft, összegű támogatást tartalmazó
szerződés 2008. május 30-án aláírásra került.
A megvalósítás 2008. december 31-ig megtörténik a pályázatban foglalt műszaki
tartalomnak megfelelően.

Ugyanezen témakörre, műszaki tartalomra pályázatot nyújtottunk be az ESZA Kht. Hazai
Programigazgatóságához a 289/2007. (XI.23.) Kt. határozat alapján, a pályázatunk szintén
támogatásban részesült.
A 2007. november 23. ülés vitájában elhangzottak és a pályázatokra vonatkozó
jogszabályok alapján a FOG-AKM-07-0018 kódszámú pályázatunk megvalósítására így
nem tudunk szerződést kötni.

Tapolca Város Önkormányzata 2008. június 16-án benyújtotta a „A tapolcai belváros
értékmegőrző rehabilitációja” című pályázatát 973.837.580,- Ft beruházási összeggel és
273.833.974,-Ft saját erővel, amelyből a konzorciumi partnerek a Balaton Elektronika Kft.
1.414.111,-Ft-ot és az MZ/X Kft. 25.000.257,-Ft-ot biztosítanak, kérem a képviselők
egyetértését. Javaslom továbbá, hogy a 135/2008. (V.13.) Kt. és a 136/2008. (V.13.) Kt.
határozatokban megfogalmazott összegek módosításra kerüljenek az egyéb
rendelkezések fenntartása mellett.

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

I.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
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II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
köszönettel fogadta az ESZA Kht. Hazai
Programigazgatósága FOG-AKM-07-0018 kódszámú
pályázat kedvező támogatási döntését, azonban
kinyilvánítja, hogy a megvalósításra támogatási
szerződés megkötésére nincs lehetősége.
Kinyilvánítja, hogy továbbra is fontos feladatának
tartja az önkormányzati tulajdonú intézmények
akadálymentesítését, amelyben továbbra is számít
az ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
támogatására és segítségére.

III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért a 2008. június 16-án benyújtott „A tapolcai
belváros értékmegőrző rehabilitációja” című
973.837.580,- Ft beruházási összegű pályázatban
foglalt 700.003.606,-Ft támogatási összeggel és
273.833.974,-Ft saját erővel, amelyből a konzorciumi
partnerek 26.414.368,- Ft-ot biztosítanak (Balaton
Elektronika Kft. 1.414.111,-Ft, MZ/X Kft.
25.000.257,-Ft)
Jelen határozat módosítja a 135/2008. (V.13.) Kt. és a
136/2008. (V.13.) Kt. határozatokban
megfogalmazott összegeket, egyebekben a 135/2008.
(V.13.) Kt. és a 136/2008. (V.13.) Kt. határozatok
hatályban maradnak.

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja
a tapolcai belváros további fejlesztését, összhangban Tapolca Integrált
Városfejlesztési Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel.
A fejlesztés megvalósítása érdekében pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-dunántúli operatív Program keretében a
„Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja” a KDOP-2007-
3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós pályázati felhívásra „A Tapolcai
belváros értékmegőrző rehabilitációja” címmel, 700.003.606 Ft, azaz Hétszázmillió-
háromezer-hatszázhat forint támogatási összeg elnyerésére, amelyhez 247.419.606 Ft,
azaz Kettőszáznegyvenhétmillió-négyszáztizenkilencezer-hatszázhat forint összegű
önkormányzati saját erőt biztosít előzetes kötelezettség vállalásával a 2009-2011. évek
önkormányzati költségvetései, a zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című
kötvény forrásai terhére.
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Felkéri továbbá Tapolca Város Polgármesterét, hogy a saját erő Tapolca Város
Önkormányzata költségvetése terhére vállalt összege kiegészítésére nyújtson be
pályázatot a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és
Területrendezési Bizottsága által kiírt „A Veszprém megyei települési
önkormányzatok és társulásaik fejlesztési célú pályázatait elősegítő saját erő
kiegészítésre irányuló 2008. évi támogatására” felhívásra a hatályos megyei
önkormányzati szabályozásnak megfelelően az alábbi ütemezés szerint:

ROP
támogatás

Önkormányzati forrás Partner
saját

forrása

Összesen

Saját
költségvetés

PÖKK
támogatás

2008. I.
félév

15.768.847,.- 2.614.032,- 168.706,- 0,- 18.551.585,-

2008. II.
félév

11.628.000,- 1.927.596,- 124.404,- 0,- 13.680.000,-

2009. I.
félév

15.241.660,- 4.042.402,- 260.890,- 1.250.013,- 20.794.965,-

2009. II.
félév

302.968.122,- 94.064.500,- 6.070.777,- 23.750.244,- 426.853.643,-

2010. I.
félév

346.392.666,- 127.930.592,- 8.256.442,- 1.414.111,- 483.993.811,-

2010. II.
félév

8.004.311,- 1.840.484,- 118.781,- 0,- 9.963.576,-

Összesen 700.003.606,- 232.419.606,- 15.000.000,- 26.414.368,- 973.837.580,-

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat
esetén felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a további szükséges intézkedések
megtételére.

Ezzel egyidejűleg a 135/2008. (V.13) Kt. határozatát visszavonja.

Határidő: 2008. június 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2008. június 26.

Ács János sk.
polgármester


