
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/155-4/ 2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-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. június 20-22. Részt vettem a Hungaria Nostra rendezvényein.

2008. június 21. Megnyitottam a VII. Diszeli Huszártalálkozó rendezvényét.

2008. június 24. Tárgyalást folytattam a Balatoni Fejlesztési Tanács igazgatójával.

2008. július 01. Részt vettem a Köztisztviselői napon.

2008. július 08. Tárgyalást folytattam a „Színvonal” Képzőművészeti Oktatás
ügyében.

2008. július 16. Tárgyalást folytattam a DRV Zrt. Vezérigazgatójával.

2008. augusztus 15-20. Részt vettem a Tapolcai Ünnepi Napok rendezvényein.

2008. augusztus 25. Tárgyalást folytattam befektetői csoporttal a laktanyák ügyében.

2008. augusztus 28. Részt vettem a Helyi Vidékfejlesztési Iroda megnyitóján.

2008. augusztus 30. Részt vettem a Hegymagas - Raposka szennyvízberuházás átadásán.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

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

2008. augusztus 12. Részt vettem az intézményvezetői értekezleten.
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2008. augusztus 15-20. Részt vettem a Tapolcai ünnepi napok rendezvényein.

2008. augusztus 21. Részt vettem a Tapolcai Általános Iskola tantestületi alakuló ülésén.

2008. augusztus 26. Részt vettem az intézményvezetői értekezleten.

2008. augusztus 27. Tárgyaltam a Kazinczy Ferenc tagiskolában működő Mihály Dénes
Szakképző Iskola vezetőjével.

2008. augusztus 27. Részt vettem a városi oktatási intézmények ún. bejárásán.

2008. június 13-15. Részt vettem a Tapolcai Általános Iskola tanévnyitó ünnepélyén.

2008. szeptember 3. Részt vettem a Tapolcai Óvoda tantestületi alakuló ülésén.

2008. szeptember 5. Részt vettem a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület
rendezvényén.

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

8/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv. 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő Barackvirág Óvodát
Székhely: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. Elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt 2008. július 01. napjával
megszünteti. A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete, Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete. Határidő:
2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

9/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv. 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő Kertvárosi Óvodát.
Székhely: 8300 Tapolca, Darányi Ignác u. 4. Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt 2008. július 01. napjával
megszünteti. A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete. Határidő:
2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

10/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv.102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő Szivárvány Óvodát
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Székhely: 8300 Tapolca, Dobó tér 5. Elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt 2008. július 01. napjával
megszünteti. A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete. Határidő:
2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

11/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, a 91/A § (2) bekezdésében foglaltak, illetve a
lözoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88. §. (6) és (13) bekezdése
értelmében és a 102. § (2) bekezdése a) pontja alapján fenntartásában működő Tapolcai
Óvoda Székhely: 8300 Tapolca, Dobó tér 5. Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt alapít 2008. július 02.
napjával, amely a megszűnő Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda, Szivárvány Óvoda
elnevezésű korábbi intézmények jogutódja. Az alapításra kerülő intézmény felügyeleti
szerve: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata
Képviselő-testülete. Határidő: 2008. július 02. Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

12/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv. 102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola Batsányi János
Hungarian-English Bilingual Primary School and Sports School Székhely: 8300 Tapolca,
Stadion u. 16. Elnevezésű önálló jogi személyként, részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervként működő intézményt 2008. július 01. napjával megszünteti. A
megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete Határidő: 2008. július 01.
Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

13/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv.102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő Bárdos Lajos Általános
Iskola Székhely: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5. Elnevezésű önálló jogi személyként, részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt 2008. július 01. napjával
megszünteti. A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete. Határidő:
2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

14/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. 88. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdés c) pontja és a 90. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv.102. § (2) bekezdése a) pontja értelmében a fenntartásában működő Kazinczy Ferenc
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Általános Iskola Székhely: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. Elnevezésű önálló jogi személyként,
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt 2008. július 01.
napjával megszünteti. A megszüntetésre kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete. Határidő:
2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az intézmény megszűnt. A MÁK illetve a KIR is átvezette a változásokat.

15/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdésében, a 91/A § (2) bekezdésében foglaltak, illetve a
közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 88. § (6) és (13) bekezdése
értelmében és a 102. § (2) bekezdése a) pontja alapján fenntartásában működő Tapolcai
Általános Iskola Székhely: 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5. Elnevezésű önálló jogi személyként,
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézményt alapít 2008. július
02. napjával, amely a megszűnő Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Sport Iskola Batsányi János Hungarian-English Bilingual Primary School and Sports
School Kazinczy Ferenc Általános Iskola Bárdos Lajos Általános Iskola, elnevezésű korábbi
intézmények jogutódja. A alapításra kerülő intézmény felügyeleti szerve: Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Raposka Önkormányzata Képviselő-testülete Határidő:
2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az intézmény létrejött. A MÁK illetve a KIR is bejegyezte, rendelkezik OM
azonosítóval.

16/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét és az érintett intézmények vezetőit az átszervezéssel kapcsolatos
intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az érintett intézmények a szükséges intézkedéseket az átszervezéssel kapcsolatban
lefolytatták.

17/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Marosi Miklósné a Barackvirág
Óvoda óvodavezetőjének 2008. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07.
01. napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-
ában foglaltak alapján – visszavonja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a határozat végrehajtásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az óvodavezető vezetői megbízatása visszavonásra került.

18/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Lakatos Veronika a Kertvárosi Óvoda
óvodavezetőjének 2011. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában
foglaltak alapján – visszavonja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a határozat végrehajtásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az óvodavezető vezetői megbízatása visszavonásra került.

19/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Frang Lászlóné a Szivárvány Óvoda
óvodavezetőjének 2009. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01.
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napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában
foglaltak alapján – visszavonja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, a határozat végrehajtásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az óvodavezető vezetői megbízatása visszavonásra került.

20/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Bajner Imre a Batsányi János Magyar-
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola igazgatója 2008. 07. 31. napjáig
szóló magasabb vezetői megbízatását 2008. 07. 01. napjával – a közalkalmazottak jogállásáról
szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-ában foglaltak alapján – visszavonja. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, a
határozat végrehajtásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2008.
július 01. Felelős: polgármester.

Az iskolaigazgató vezetői megbízatása visszavonásra került.

21/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Keszler József a Bárdos Lajos
Általános Iskola igazgatója 2008. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008.
07. 01. napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-
ában foglaltak alapján – visszavonja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, a határozat végrehajtásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az iskolaigazgató vezetői megbízatása visszavonásra került.

22/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Virág Károly a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola igazgatója 2010. 07. 31. napjáig szóló magasabb vezetői megbízatását 2008.
07. 01. napjával – a közalkalmazottak jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXXIII. tv. 23. §-
ában foglaltak alapján – visszavonja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, a határozat végrehajtásával kapcsolatos
munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 01. Felelős: polgármester.

Az iskolaigazgató vezetői megbízatása visszavonásra került.

23/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Barackvirág Óvoda megszüntető
okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város
jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző.

A megszüntető okiratot a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

24/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Kertvárosi Óvoda megszüntető
okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város
jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző.

A megszüntető okiratot a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.
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25/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda megszüntető
okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város
jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző.

A megszüntető okiratot a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

26/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Óvoda alapító okiratát a
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy
az alapító okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 01. Felelős: jegyző.

Az intézmény alapító okirata a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

27/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Batsányi János Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Sport Iskola Batsányi János Hungarian-English Bilingual
Primary School and Sports School megszüntető okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot
legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az
intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 01. Felelős: jegyző.

A megszüntető okiratot a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

28/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Bárdos Lajos Általános Iskola
megszüntető okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca
város jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a
MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július
01. Felelős: jegyző.

A megszüntető okiratot a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

29/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Kazinczy Ferenc Általános Iskola
megszüntető okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca
város jegyzőjét, hogy a megszüntető okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a
MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július
01. Felelős: jegyző.

A megszüntető okiratot a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

30/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Általános Iskola alapító
okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város
jegyzőjét, hogy az alapító okiratot legkésőbb a hatályba lépés előtt 15 nappal a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 01.
Felelős: jegyző.

Az intézmény alapító okirata a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

34/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete 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,
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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. Határidő: 2008. június 15.
Felelős: polgármester.

Az engedély elküldve, folyamatban van.

39/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a környező önkormányzatok
közigazgatási területéről való gyermekek fogadását szabályozó 14/2007. (II.13.) Kt.
határozatát visszavonja. A beiratkozás alkalmával előnyben részesíti a közoktatási
megállapodást kötő települések közigazgatási területeiről bejáró gyermekeket. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
környező önkormányzatok felé a szükséges tájékoztatást tegye meg. Határidő: 2008. július
01. Felelős: polgármester.

A tájékoztató leveleket az érintett önkormányzatok részére elküldtük.

117/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző Iskola
működtetéséhez 2008. július 1-jétől Tapolca Város Önkormányzata költségvetésében az
általános tartalék terhére két és fél millió forintot biztosít a normatív állami támogatáson és
az intézmény saját bevételén felül. Egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009.
költségvetési évben a normatív állami támogatáson és az intézmény saját bevételén felül öt
millió forintot fog biztosítani a Széchenyi István Szakképző Iskola működtetésére,
figyelemmel a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének nyilatkozatára.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: 2008. július 1. Felelős: polgármester.

A költségvetés átdolgozásra került.

133/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy Tapolca Város
közrendjének, közbiztonságának javítása érdekében a város területén kihelyezésre kerülő
térfigyelő kamera-rendszer üzemeltetési költségeinek biztosítása érdekében a tapolcai
Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást írjon alá. A feladat ellátásának
forrásaként a költségvetésben szereplő „Tartalékok”-at (25. cím) határozza meg.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Rendőrkapitánysággal történő megállapodás
aláírására. Határidő: 2008. június 30. Felelős: polgármester.

A szerződés megkötése érdekében felvettük a kapcsolatot a tapolcai
Rendőrkapitánysággal, kértük Rendőrkapitány Urat, hogy tegye meg a
szerződéskötésre vonatkozó észrevételeit, kéréseit, igényeit.

165/2008. (VI.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a volt honvédségi területek -
Tapolca, volt Csobánc (Dobó) laktanya 0114 hrsz., területe: 11 ha 4506 m2, Tapolca, volt
Kinizsi laktanya 0110/1 hrsz., területe: 28 ha 3850 m2 fejlesztése érdekében együttműködési
kötelezettséget vállal Lesencetomaj Község Önkormányzatával tekintettel arra, hogy a terület
jövőbeni sorsa meghatározza a térség turisztikai-gazdasági arculatát. Ezen felelősség
súlyának tudatában Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy a terület
jövőbeni kitörési pontjainak meghatározásakor döntését Lesencetomaj Község
Önkormányzat Képviselő-testületének véleményének megismerését követően hozza meg. A
határozatban felsorolt helyrajzi számokat ábrázoló hivatalos térképmásolat a határozat
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mellékletét képezi. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét Lesencetomaj Község Önkormányzatával jelen határozat
alapján történő együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. Felelős:
polgármester.

Tapolca Város Önkormányzata az együttműködési megállapodás tervezetét
elkészítette, megküldte azt Lesencetomaj Község Önkormányzata részére
véleményeztetés céljából. Lesencetomaj Község Önkormányzata a megküldött
tervezetre még nem adott véleményt.

166/2008. (VI.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete megállapítja, hogy a saját erő az
adott terület fejlesztésére nem áll rendelkezésére, erre való tekintettel befektető bevonására
van szükség. Az önkormányzat szándékát fejezi ki, hogy a megfelelő eljárás lefolytatása
mellett a területet értékesíteni kívánja annak érdekében, hogy a rendezési tervnek
megfelelően - Tapolca, volt Csobánc (Dobó) laktanya 0114 hrsz., területe: 11 ha 4506 m2, -
Tapolca, volt Kinizsi laktanya 0110/1 hrsz., területe: 28 ha 3850 m2 fejlesztésre kerülhessen.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, hogy Lesencetomaj
Község Önkormányzatával elsősorban közös pályázati eljárás kiírását tartja szükségesnek az
ingatlanok értékesítése érdekében, mindkét önkormányzat érdekeinek figyelembe vétele
mellett. Eredményes pályázati eljárás esetén az az alapján kialakuló szerződés aláírására
kész. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.

A pályázati anyag Tapolcát érintő részére készültek javaslatok, azokat véglegesíteni kell. A
jövő héten /09. 08.-tól/ egyeztetés lesz Lesencetomajjal, hogy a közös kiírás is
elkészülhessen.

170/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a 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. 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. 11.628.000,- 1.927.596,- 124.404,- 0,- 13.680.000,-
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félév

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. júniusius
30., illetve folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző.

A pályázat határidőre benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

173/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet alapító okiratának módosítását a 2. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a módosított alapító okiratot az elfogadástól számított 10 napon belül az
intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 10. Felelős: jegyző.

A határozat az intézmény részére megküldésre került.

174/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Óvoda alapító
okiratának módosítását a 3. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete egybehangzó elfogadását követően a módosított
alapító okiratot 10 napon belül az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző.

Az alapító okirat a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

175/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Általános Iskola alapító
okiratának módosítását a 4. számú melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete és
Raposka Önkormányzat Képviselő-testülete egybehangzó elfogadását követően a módosított
alapító okiratot 10 napon belül az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 10.
Felelős: jegyző.

Az alapító okirat a MÁK és az intézmény részére megküldésre került.

176/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Wass Albert Könyvtár és
Múzeum alapító okiratának módosítását az 5. számú melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a módosított alapító okiratot az elfogadástól számított 10 napon belül az
intézmény részére küldje meg. Határidő: 2008. július 10. Felelős: jegyző.

Az intézmény alapító okiratát elküldtük a MÁK és az intézmény felé.
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178/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a fenntartásában működő
intézmény vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
(8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.) Intézményvezetői beosztás ellátására való megbízás 5 éves
időtartamú, A megbízás kezdő napja: 2009. január 1. A megbízás megszűnésének időpontja:
2013. december 31. Iskolai végzettség: - szakirányú egyetemi végzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, főiskolai
könyvtárosi képzettség. Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság, legalább 5 év
szakmai gyakorlat. Illetmény: a közalkalmazotti besorolás szerint. Magasabb vezetői pótlék:
a pótlékalap 225%-a. A benyújtás határideje: 2008. október 30. A pályázatnak tartalmaznia
kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot, az
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel. A pályázathoz csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a
pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik. A benyújtás formája, helye,
címzettje: A pályázatot írásban, és digitális adathordozón Tapolca Város Polgármesteréhez
kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Az elbírálás határideje: 2008. december 31.
Határidő: 2008. augusztus 1. Felelős: jegyző.

A pályázati felhívás elküldésre került a
- Kulturális Közlöny,
- KSZK honlapjára,
- Tapolca város honlapjára.

179/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező
kapacitásmódosítás iránti kérelmet az alábbiak szerint elfogadja.

Szakrendelés: Jelenlegi Csökkenés: Tervezett
óraszám: óraszám:

Belgyógyászat III. 30 10 20
Belgyógyászat II. 15 15 0
Csecsemő- és
Gyermekgyógyászat 10 5 5
Szemészet 60 20 40
Pszichiátriai szakgondozó 30 14 16

Összesen: 64

Szakrendelés: Jelenlegi Növekedés: Tervezett
óraszám: óraszám:

Gasztroenterológia 0 15 15
Általános belgyógyászat

Sümeg 10 5 15
Neurológia I. 5 5 10
Neurológia II. 22 8 30
Ortopédia 7 8 15
Klinikai onkológia 0 4 4
Pszichiátria 6 9 15
Diabetológia 10 5 15
Kardiológia Sümeg 0 5 5

Összesen: 64



11

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a kapacitásmódosítási kérelem aláírására.
Határidő: azonnal. Felelős: Ács János polgármester.

A megállapodás aláírásra került.

180/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Pénzügyminiszter a játékkaszinók üzemeltetésére vonatkozó olyan tartalmú koncessziós
pályázatot írjon ki, amelynek értelmében az önkormányzat területén I. kategóriába sorolt
játékkaszinó működhet. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július 25. Felelős: polgármester, jegyző.

A határozat megküldésre került a Szerencsejáték Felügyelet részére.

181/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tapolca
Város Önkormányzata tulajdonát képező 0352 helyrajzi számú 9 ha 8636 m2 térmértékű
külterületi földrészletből cca. 1,8 ha gyep-legelő művelési ágú földterületet Tapolca Város
Önkormányzata az ingatlan megosztását követően értékesítse, ingatlan értékbecslő által
meghatározott forgalmi értéken azzal, hogy amennyiben a vevő a megvásárolt földterületet
rendezési tervtől eltérően kívánja hasznosítani, akkor az ezzel járó költségeket vállalja.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az ajánlati eljárás lefolytatására, és az alapján
az adás-vételi szerződés aláírására. Határidő: 2008. június 30. Felelős: polgármester.

Hársfalvi József, Benczik Zsolt irodavezető úrral megbeszélte az értékbecsléssel
kapcsolatos teendőket, a vevő az értékbecslés után nyilatkozik arról, hogy számára az
ár megfelelő-e. Erről a vevővel utoljára 09. 02-án történt egyeztetés.

182/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete támogatja a Tapolcai Városszépítő
Egyesület „Az EGT/Norvég Finanszírozású Mechanizmus keretében támogatott - A nem
kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a
Balaton Régióban” - pályázati felhívásra benyújtandó „Vendégváró Tapolca” című
pályázatát. A környezetvédelmi, parkfejlesztési, eszközbeszerzési projekt beruházási
költsége 37.037.078.- Ft, azaz Harminchétmillió-harminchétezerhetvennyolc forint, ebből az
elnyerhető támogatás 33.333.370.- Ft, azaz Harminchárommillió-
háromszáharmincháromezerháromszázhetven forint. A pályázathoz a Tapolcai Városszépítő
Egyesület 3.703.708.- Ft, azaz Hárommillió-hétszázháromezerhétszáznyolc forint saját erőt
biztosít. Tapolca Város Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlanokon megvalósuló, a
Természeti és Épített Környezet minőségi javulását, a hulladékgyűjtéssel, kezeléssel
kapcsolatos tevékenység színvonalának növelését eredményező fejlesztéskehez tulajdonosi
hozzájárulását adja, a projekt megvalósítását engedélyezi. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a projekt fenntarthatósága és a település környezetének védelmének
érdekében kezdeményezze együttműködési megállapodás megkötését a Tapolcai
Városszépítő Egyesülettel. Határidő: 2008. júniusius 30. Felelős: polgármester.

A Városszépítő Egyesület a pályázatot határidőre benyújtotta. Velük a megvalósítás
érdekében együttműködési megállapodást kötöttek.

186/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az aljegyzői munkakörre
meghirdetett pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy
az ismételt pályázati kiíráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 30 nap.
Felelős: Jegyző.
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A pályázat újból kiírásra kerül.

188/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „2008. évi terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére
szolgáló regionális pályázatok elkészítéséhez” felhívásra „Közmunkaprogram Tapolcán”
címmel benyújtott pályázattal. A pályázat célja: Közmunkaprogram megvalósítása Tapolcán,
a település tisztasága, zöldfelületeinek fenntartása, a közterületek hó- és síkosság-
mentesítése, az ehhez kapcsolódó eszközbeszerzés, munka- és védőruha-beszerzés, képzés.
A pályázat részletes leírása a határozat mellékletét képezi. A projekt megvalósulási helye:
Tapolca város közigazgatási területe. A projekt forrásösszetétele: (adatok Ft-ban)

Megnevezés 2008. év 2009. év

Saját forrás 2.514.653.- 0.-

Hitel 0.- 0.-

Támogatásból igényelt összeg 2.357.320.- 7.642.680.-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0.- 0.-

Egyéb forrás 0.- 0.-

Összesen 4.871.973.- 7.642.680.-

A szükséges bruttó 2.514.653,- Ft, azaz bruttó Kettőmillióötszátizennégyezer-
hatszázötvenhárom 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 69.280.000,-Ft, azaz Hatvankilencmillió-
kettőszáznyolvanezer forint összegű előirányzatából biztosítja. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét sikeres és
eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. július
15., illetve folyamatos. Felelős: polgármester.

A pályázat határidőre benyújtásra került, elbírálása folyamatban van.

190/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Sümeg Város Önkormányzata
részére 11 szakorvosi órát ad át - Foglalkoztatás-egészségügyi alapellátás heti 10 óra.
Belgyógyászat II. heti 1 óra - azzal, hogy a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. mindenkori vezetése köteles ellenőrizni a megállapodás teljesítését, annak
be nem tartása esetén köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. Jelen határozat alapján
kötendő feladat-ellátási szerződés azonnali hatályú felmondását eredményezi, amennyiben
Sümeg Város Képviselő-testületének 332/2008.(VII.7.) öh. alapján az átadott óraszám nem a
Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft-vel történik ellátásra.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az átadásról szóló megállapodást Sümeg
Város Polgármesterével aláírja. Határidő: azonnal. Felelős: Ács János polgármester.

A megállapodás aláírása folyamatban van.

191/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Regionális Egészségügyi Tanács
18; 19; 20; 21; 22; 23/2008. (VI.25.) számú döntéseit megismerte, azt jóváhagyni a jelenlegi
állapotban nem tudja. Mindezen döntése mellett elvileg egyetért valamennyi település
kórházának ágyszám struktúra megváltoztatásával és annak módosításával, amennyiben a
Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. kapacitás módosítás
iránti kérelme is figyelembe vételre kerül. Mindezekre való tekintettel az egészségügyi
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ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény alapján kéri az Egészségügyi
Minisztert, hogy döntésénél a tapolcai járóbeteg óraszám struktúra változtatási igényét is
vegye figyelembe. Határidő: 2008. július 31. Felelős: polgármester.

A határozat megküldése az érintettek részére megküldésre került.

192/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca 3442, 02/2, 0259 és a
0461 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó intézkedések megtételére. Az
ingatlanok Tapolca Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatok ellátása érdekében kívánja
megszerezni és a Tapolca, 3442 hrsz.: településfejlesztés, közösségi tér biztosítása, Tapolca,
02/2 hrsz.: településrendezés, Tapolca, 0259 hrsz.: településfejlesztés, Tapolca, 0461 hrsz.: az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, sport támogatása céljára kívánja
felhasználni. Az Önkormányzat saját költségén vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek megtérítését. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
215/2006. (IX.15.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal együtt visszavonja. Határidő: 2008.
július 30. Felelős: polgármester.

A 0461. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelem kompletten benyújtásra került. A másik
három ingatlan vonatkozásában a mellékletek beszerzése folyik.

193/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete támogatja a Szín és Vonal
Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány (az alapítvány székhelye: Badacsonytördemic,
Római út 84.; a fenntartó képviselője: Csöregi Artúr kuratóriumi elnök; az alapítvány
nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozati száma, kelte: Veszprém
Megyei Bíróság Pk.60021/2005/2/I, 2005.04.21.; nyilvántartási száma:1379), hogy a Tapolca
Város Önkormányzata által fenntartott Tapolcai Általános Iskolában az alapítvány által
fenntartott Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény telephelyeket
működtessen. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szín és Vonal
Művészetoktatási Közhasznú Alapítvánnyal kötendő Bérleti szerződést az 1. számú
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Mint az alábbi ingatlanok: Tapolcai
Általános Iskola: Bárdos Lajos Intézményegysége: Tapolca, Úttörő u. 1-5., Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 8300 Tapolca, Stadion út
16., Kazinczy Ferenc Tagintézménye: 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. sz. tulajdonosa hozzájárul
ahhoz, hogy a Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány a képzéshez, feladatai
ellátásához szükséges helyiségeket, azok berendezési és felszerelési tárgyaival egyetemben a
szerződésben foglaltak szerint 5 év határozott időtartamra, kizárólagos használatra
térítésmentesen használatba vegye azzal a céllal, hogy az alapítvány általa fenntartott
Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a város tanulói számára
alapfokú művészetoktatást működtessen képző-és iparművészeti ágon. A rendelkezésre
adott ingatlan helyiségeit az Alapítvány nem idegenítheti el, nem adhatja bérbe, nem
terhelheti meg. Felkéri a Tapolcai Általános Iskola igazgatóját, hogy az alapfokú
művészetoktatás céljára alkalmas vizesblokkal ellátott helyiséget jelölje ki. Felelős: Bajner
Imre Tamás Igazgató. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a Bérleti
szerződést az Önkormányzat képviseletében aláírja. Felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az
Alapítvány elnökét értesítse. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.

A bérleti szerződés aláírásra került. További intézkedésre átadtuk Baranyai Zoltánné
intézményvezetőnek.
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194/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai szennyvíztelep korszerűsítését, felújítását. Egyetért azzal, hogy a fejlesztés 2008-
2010. években történjen meg legfeljebb bruttó 600.000,- eFt beruházási összegben. „A tapolcai
szennyvíztelep korszerűsítése„ címmel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóságához, KEOP-1.2.0 kódszámú pályázati felhívás I. fordulójára
benyújtott, nettó 27.990.000 Ft, azaz Huszonhétmillió-kilencszázkilencvenezer forint
fejlesztési-előkészítési összegű nyertes pályázathoz szükséges saját forrást Tapolca város
2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
rendeletének 22. cím „Felújítások” cím „Tapolca, Szennyvíztelep felújítása I. ütem” alcím
alatt rendelkezésre álló 10.000,- eFt összegű előirányzatból biztosítja. Vállalja a nettó
4.198.500,- Ft, azaz Négymillió-egyszázkilencvennyolcezerötszáz forint önerőt, továbbá a
teljes előkészítési költségre, a nettó 27.990.000 Ft, azaz Huszonhétmillió-
kilencszázkilencvenezer forintra vonatkozó Általános Forgalmi Adót összesen 5.598.000,- Ft,
azaz Ötmillió-ötszázkilencvennyolcezer forint összegben. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítására „A tapolcai szennyvíztelep
korszerűsítése„ címmel nyújtson be pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Fejlesztési Igazgatóságához, a KEOP-1.2.0 kódszámú pályázati felhívás II.
fordulójára. A saját forrás legfeljebb nettó 120.000,- eFt, összegére 2009-2010-es évekre
előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a további
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester, jegyző.

A pályázat I. fordulójának elbírálása megtörtént. Jelenleg a támogatási szerződés
megkötése folyamatban van. A II. forduló pályázati előkészítése megkezdődött.

196/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Közbeszerzési Döntőbizottság
D.282/8/2008. számú határozatát, valamint az azzal kapcsolatos önkormányzati
intézkedéseket megismerte, az alapján a pénzbírság kifizetését, valamint a Polgármester
tájékoztatását tudomásul veszi. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.

A bírság kifizetésre került, a Közbeszerzési Döntőbizottság D.282/8/2008. számú
határozata 2008. augusztus 06-án jogerőre emelkedett.

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.

Tapolca, 2008. szeptember 05.

Ács János s.k.
polgármester


