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Ügyiratszám: 1/195-7/2012.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Beszámoló a polgármester
tárgyalásairól, valamint a
határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati Iroda
Vasáros Nikoletta vezető-tanácsos

és az alpolgármesterek
Képviselő-testület lejárt

fontosabb
határidejű

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. november 16.

Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Egyesülete nyugdíjas köztisztviselők és volt
tanácsi dolgozók találkozóján vettem részt.

2012. november 19.

Németh Tamással, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vezetőjével folytattam egyeztetést a várható és
folyamatban lévő katasztrófavédelmi átalakulási és átszervezési
folyamatokról

2012. november 19.

Intézményvezetői értekezleten vettem részt, ahol Tóth Mária,
mint a leendő Klebensberg Intézményfenntartó Központ vezetője
mutatkozott be az intézményvezetőknek.

2012. november 20.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. november 20.

Egyeztetést folytattunk a Lignum Európa Kft-vel a csarnok
tetőszerkezetével kapcsolatban.

2012. november 21.

Az ÉFOÉSZ meghívására az intézetből lakásba kulcsprogram
tapasztalatairól
konferencián
tartottam
beszámolót
a
programmal kapcsolatban.

2012. november 22.

Egyeztető tárgyalást folytattunk Winkler Tamással, a DRV Zrt.
vezérigazgatójával a vízi közművek lehetséges állami tulajdonba
adásáról.
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2012. november 23.

Közmeghallgatáson és lakossági fórumon vettem részt.

2012. november 24.

Tapolca-Diszelben András napi bormustra rendezvényen vettem
részt.

2012. november 26.

Budapesten a Belügyminisztériumban az önkormányzatok
átalakulásával, átszervezésével, finanszírozási változásokkal
kapcsolatos tájékoztatót hallgattunk meg.

2012. november 27.

Egyeztetést folytattam a Baptista Szeretetszolgálattal a Széchenyi
István Szakképző Iskola lehetséges energetikai felújításával
kapcsolatban.

2012. november 28.

I. Magyar-arab solymásztalálkozó rendezvényt nyitottam meg
Tapolcán.

2012. november 29.

Egyeztetést
folytattam
Raposka-Kisapáti-Gyulakeszi
polgármestereivel a körjegyzőség kialakításának lehetőségeiről.

2012. november 29.

Bemutatkozó látogatáson fogadtam a tapolcai TESCO Áruház új
vezetőjét, Szabadi Ildikót.

2012. december 2.

Az Adventtől vízkeresztig című rendezvényt nyitottam meg és
köszöntöttem az ünnepségen résztvevőket.

2012. december 3.

Fogadóórát tartottam.

2012. december 4.

Egyeztetést folytattam egy lehetséges befektetővel, aki a
laktanyában megtekintette a rendelkezésre álló épületeket leendő
gyáregység kialakítása céljából.

2012. december 5.

Kistérségi bizottsági és Tanácsülésen vettem részt.

2012. december 5.

Egyeztető tárgyalást folytattunk a Remondis Kft ügyvezetőjével
az üzletrész adásvétel előkészítésével kapcsolatban.

2012. december 6.

MAG Zrt helyszíni ellenőrzést végzett városunkban a belvárosi
rehabilitáció kapcsán, ezzel kapcsolatban folytattam egyeztető
tárgyalást.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. november 14.

A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt.

2012. november 20.

A Lignum Európa Kft. képviselőjével folytattam tárgyalást.

2012. november 21.

Az Izrael-Magyarország Nagykövetség programján vettem részt
Sümegen.
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2012. november 22.

A DRV Zrt. vezérigazgatójával folytattunk tárgyalást.

2012. november 23.

Lakossági fórumon és közmeghallgatáson vettem részt a Tamási
Áron Művelődési Központban.

2012. november 29.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. vezetésével folytattam
tárgyalást.

2012. november 29.

A badacsonytördemici önkormányzat Badacsonylábdi strand
beruházásával kapcsolatban folytattam egyeztetést.

2012. december 04.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam
tárgyalást.

2012. december 05.

A Remondis Kft. ügyvezetésével folytattunk tárgyalást.

Horváthné Németh Edit alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. november 19.

Intézményvezetői értekezleten vettem részt.

2012. november 19.

Fogadóórát tartottam.

2012. november 22.

A kórház Felügyelő Bizottságával kapcsolatos megbeszélésen
vettem részt.

2012. november 23.

A Klebersberg Intézményfenntartói Központ sajtótájékoztatóján
vettem részt Veszprémben.

2012. december 3.

Kállai Tünde körzeti vezető védőnővel tartottam megbeszélést.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
71/2012. (IV.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete elfogadja a belváros
forgalomcsillapítására javasolt egyirányúsítás 2. melléklet szerinti alternatíváját, mely a Deák
F. utca egyirányúsítását, valamint a Fő téren a parkoló út használatával történő kétirányú
forgalomi rend kialakítását tartalmazza, azzal a módosítással, hogy az intermodális
csomópont kialakításának figyelembevételével alakuljon ki a végleges forgalmi rend. A
szükséges forgalomtechnikai megoldások tervezését az arra jogosultsággal rendelkező
tervező bevonásával el kell végezni. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester
A kapcsolódó pályázat tartaléklistán szerepel.

4
80/2012. (IV.27.) Kt. határozatával a felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
törvényi változásoknak való megfelelés érdekében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
végző vállalkozás többségi tulajdona megszerzésének lehetőségéről – döntés előkészítés
érdekében - tárgyalásokat folytasson és a szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő:
folyamatos. Felelős: polgármester.
A hulladékgazdálkodásról szóló törvényt 2012. november 26-án fogadta el a
Parlament. A tárgyalások, egyeztetések továbbra is folytatódnak a közszolgáltatást
végző vállalkozással. A tárgyalás eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni
fogjuk.
120/2012. (VI.21.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete összhangban „Tapolca Város
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumban foglaltakkal,
szükségesnek tartja Tapolca város belterületi útjainak felújítását és korszerűsítését. Egyetért
azzal, hogy a KDOP-4.2.1/B-11-2012-0037 azonosító számú „Tapolca belterületi
önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése” című pályázat
107.821.327,- Ft, azaz Százhétmillió-nyolcszázhuszonegyezer-háromszázhuszonhét forint
beruházási összegben megvalósuljon. A Közép-Dunántúli Operatív Program Irányító
Hatóság által megítélt 96.321.327,-Ft, azaz Kilencvenhatmillió-háromszázhuszonegyezerháromszázhuszonhét forint összegű támogatás mellett, a beruházás forrásai a következők:
A 11.500.000,- Ft, azaz
Intenzitás
TizenegymillióForrás
Ft
(%)
ötszázezer
forint
önkormányzati saját erő I. saját forrás (elszámolható
10 702 371 10,000001%
biztosítására
Tapolca költségekre)
Város
Önkormányzata 1/1. a Kedvezményezett
hozzájárulása
10 702 371 10,000001%
Képviselő-testülete
0
előzetes kötelezettséget 1/2. partnerek hozzájárulása
1/3.
bankhitel
0
vállal Tapolca Város 2012.
0
évi költségvetéséről, a II. egyéb támogatás: …
III. a támogatási konstrukció
végrehajtásával
96 321 327 89,999999%
kapcsolatos
egyes keretében megítélt támogatás
szabályokról
szóló Források összesen (elszámolható
3/2012.
(II.20.) költségekre)
107 023 698 100,000000%
önkormányzati rendelet Források nem elszámolható
7. sz. melléklet, 1. Cím: költségekre
797 629
Tartalékok,
Összes saját forrás
11 500 000
„Felhalmozási
célú
Források összesen
107 821 327
céltartalék,
1.2.2.2.
kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron
szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére, melyből a
pályázat keretében maximálisan elszámolható 107.023.698,-Ft összköltséghez szükséges
elszámolható önerő összege 10.702.371,-Ft, a fennmaradó 797.629,-Ft összeg pedig nem
elszámolható tartalékot képez. A projekt megvalósítási helyszínének címe: Tapolca,
Keszthelyi út és Május 1. utca. A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai:
2138/11, 2138/12, 2131, 2090, 2009, 1997, 2138/9, 1973/1, 1973/3, 1973/2. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a
Támogatási Szerződés megkötésére, illetve a pályázattal kapcsolatos további szükséges
intézkedések megtételére. Egyúttal a 105/2012. (VI.15.) Kt. határozatát az abban foglaltakkal
együtt visszavonja. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester.
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A támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítás alatt van.
155/2012. (X.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete összhangban „Tapolca Város
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumban megfogalmazottakkal a
tapolcai intézményekben napelemes rendszerek telepítésére legfeljebb bruttó 30.000.000.- Ft
összegű, azaz Harmincmillió forint összeget biztosít a saját erő fedezetére a “Helyi hő, és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című, a KEOP-20144.10.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó pályázatokhoz. A pályázati összeg fedezetét
Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok,
„Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó
bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért”
című kötvény biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2012. november 30. Felelős: polgármester
A pályázat benyújtásához szükséges audit lefolytatására árajánlat kérés után az
auditort kiválasztottuk, az auditor munkáját megkezdte. Rendelkezésére bocsátottuk
az érintett létesítmények műszaki dokumentációit.
159/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
tervezésének irányelveit a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményével együtt
megismerte, és a tervezés alapjául elfogadja. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester,
jegyző.
A koncepció irányelveit a 2013. évi költségvetés tervezése során figyelembe vesszük.
161/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.)
önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdése alapján a „Tapolca Jövőjéért” Kötvényből és
hozadékából származó bevétel működési célra történő felhasználását engedélyezi. Határidő:
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző.
Az engedély alapján a szükséges felhasználására sor kerülhet, ez idáig igénybevételére
nem került sor.
165/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az előterjesztés 1. mellékletét
képező Tapolca Város Önkormányzatának 2012. évi módosított Közbeszerzési Tervét
elfogadja. A Képviselő-testület 104/2012. (VI.15.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő:
azonnal. Felelős: polgármester.
A Közbeszerzési Terv elfogadásra került.
167/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a város településrendezési
eszközeinek módosításáról szóló tájékoztatást elfogadja azzal, hogy a tervben szereplő
területfelhasználási döntések a módosított településfejlesztési koncepcióra épülnek, és a
város fejlesztését szolgálják. Az elkészült tervanyag egyeztetésre alkalmas. Határidő:
azonnal. Felelős: polgármester.
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A Balatoni Főépítész által elrendelt vizsgálati anyag és beépítési, közlekedési javaslat
elkészítésére az árajánlatot megkértük 2012. december 10-i benyújtási határidővel.
170/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért a „Tapolcai
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, KDOP-4.2.2-11-2011-0004 jelű pályázatával
támogatást nyert KDOP „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt megvalósítása
során szükségessé vált területrendezések /egyesítések és telekhatár-rendezések/
elvégzésével és ennek érdekében hozzájárul: 1/ Tapolca Város Önkormányzata tulajdonában
lévő alábbiakban felsorolt ingatlanok térítésmentes átadásához a Magyar Állam részére: a
Tapolca 1869/6 helyrajzi számú 1025 m2 közterület területéből 29 m2 nagyságú terület, a
Tapolca 1869/7 helyrajzi számú közterület területéből 1 m2 nagyságú terület, a Tapolca
1869/8 helyrajzi számú 610 m2 közterület területéből 172 m2 nagyságú terület. 2/ Tapolca
Város Önkormányzata kezdeményezi és hozzájárul a Magyar Állam tulajdonában lévő
alábbiakban felsorolt ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásához: Tapolca
1869/1 helyrajzi számú, 1 ha 5716 m2 területű közút területéből 825 m2 nagyságú terület, a
Tapolca 2138/14 helyrajzi számú, 2710 m2 területű országos közút területéből 263 m2
területet. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a tulajdonjog térítés nélküli átadásával és átvételével kapcsolatos feladatok
teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges jognyilatkozatok
megtételére. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester
A telekegyesítésre és telekhatár rendezésre vonatkozó változási vázrajzok
záradékolása a földhivatal részéről megtörtént. A telekegyesítés és telekhatárrendezés engedélyezési eljárásának lefolytatása céljából a változási vázrajzok a
Tapolcai Körzeti Földhivatalhoz benyújtásra kerültek.
171/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Tapolca Város
Önkormányzatának tulajdonát képező Tapolca 1869/4 hrsz. kivett közterület, 275 m2,
Tapolca 1869/5 hrsz. kivett közterület 33 m2, Tapolca 1869/6 hrsz. kivett közterület 1025 m2,
Tapolca 1869/7 hrsz. kivett közterület, 44 m2, Tapolca 1869/8 hrsz. kivett közterület, 610 m2,
Tapolca 1897 hrsz. kivett járda, 1013 m2, Tapolca 2138/2 hrsz. kivett közterület 200 m2,
Tapolca 2138/3 hrsz. kivett közterület, 16 m2 önálló ingatlanonkénti nyilvántartása
megszűnjön. 2/ Egyidejűleg hozzájárul, hogy az 1/ pontban felsorolt földrészletek
egyesítése és telekhatár-rendezése során Tapolca Város Önkormányzata törzsvagyona
részeként önálló
helyrajzi számmal kerüljön nyilvántartásba a Tapolca 1897 hrsz. kivett
2
út, 3623 m , és a Tapolca 2138/3 hrsz. kivett út, 479 m2.
Határidő: folyamatos. Felelős:
polgármester.
A telekegyesítés és telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére
jogerős telekalakítási engedély birtokában kerülhet sor. A kérelem a Tapolcai Körzeti
Földhivatalhoz benyújtásra került.
172/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárul a Tapolca 2138/3 hrsz. és
a Tapolca 1897 hrsz. helyi közúttá, a Tapolca 2138/14 hrsz. és a Tapolca 1869/1 hrsz.
országos közúttá történő átminősítéséhez. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester.
A Tapolca 2138/3 hrsz. és a Tapolca 1897 hrsz. helyi közúttá, a Tapolca 2138/14 hrsz.
és a Tapolca 1869/1 hrsz. országos közúttá történő átminősítésére vonatkozó kérelem
benyújtására a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Útügyi
Osztályához a jogerős telekalakítási engedély birtokában kerülhet sor. A kérelem a
Tapolcai Körzeti Földhivatalhoz benyújtásra került.
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173/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Aljegyzőjét, hogy az önkormányzati vagyonról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet függelékét a határozati javaslatokhoz megfelelően aktualizálja.
Határidő: folyamatos. Felelős: aljegyző.
Az önkormányzati vagyonról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004.
(IV.20.) Kt. rendelet függelékének aktualizálására a jogerős telekalakítási engedély,
jogerős átminősítési engedély birtokában, valamint az ingatlanok térítésmentes
átadására vonatkozó végleges megállapodások létrejötte után kerülhet sor.
174/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő – testülete az előterjesztés mellékleteiben
szereplő szerződés- tervezeteket megismerte, az abban foglaltakat elfogadja. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a szerződések aláírására. Határidő: azonnal. Felelős:
polgármester.
A szerződések aláírásra kerültek, a cégbírósági bejegyzés folyamatban van.
175/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség
Többcélú Társulásának tulajdonában lévő LGN-547 forgalmi rendszámú ISUZU EURO
TURQVOISE 26 típusú (28 személyes, gyártási év: 2006.) gépjárművet 7.000.000 Ft +ÁFA,
azaz 8.890.000,- Ft, azaz Nyolcmillió-nyolcszázkilencvenezer forint vételárért megveszi. A
vételár összegét a Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1. Cím:
Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből
származó bevétel tartaléka” elnevezésű zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című
kötvény terhére biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város alpolgármesterét, hogy az adásétel
lebonyolításához szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: folyamatos. Felelős:
alpolgármester.
Az adásvételi szerződés aláírása megtörtént, a gépjárművet 2012. december 15-én
vesszük birtokba.
176/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete kezdeményezi a háziorvosi (házi
gyermekorvosi, fogorvosi) tevékenység vállalkozási formában történő ellátására az
önkormányzat és a háziorvosi szolgáltatók között létrejött szerződések az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal történő újrakötését. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a háziorvosi szolgáltatókat, és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Felhatalmazza
a polgármestert a szerződések aláírására. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester.
A megállapodások megkötése a háziorvosokkal folyamatban van.
179/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő testülete a Tapolcai Óvoda 2011. november 1jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet
2012. december 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az
egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény
részére küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző.
Az alapító okirat és a hozzá tartozó dokumentumok elküldése a MÁK részére
megtörtént.
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180/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő testülete a Tapolcai Általános Iskola 2011.
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2012. december 1. hatállyal jóváhagyja, határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a módosítást
tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és
az intézmény részére küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző.
Az alapító okirat és a hozzá tartozó dokumentumok elküldése a MÁK részére
megtörtént.
181/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal javasolja a Veszprém Megyei Kormányhivatalnak a Tapolcai Általános Iskola
Bárdos Lajos Intézményegysége (8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5.) és a Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézménye (8300 Tapolca, Kazinczy tér 4.) felvételi körzetének
kialakítását. Tapolca Város Aljegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma intézményi, tagintézményi bontásban:
Tapolcán lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező
Intézmény neve
halmozottan hátrányos
helyzetű, általános iskolába
járó gyermekek létszáma
Tapolcai Általános Iskola Bárdos
6
Lajos Intézményegysége
Tapolcai Általános Iskola Batsányi
János Magyar-Angol Két Tanítási
7
Nyelvű és Sportiskolai
Tagintézménye
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy
9
Ferenc Tagintézménye
Nagyboldogasszony Római
4
Katolikus Általános Iskola
Szász Márton Általános Iskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI (az általános iskolai
4
részben tanuló gyermekek enyhe,
középfokú értelmi fogyatékosok és
autisták)
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester
A Képviselő-testületi határozat és a körzethatárokat tartalmazó melléklet a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya, az érintett települések
polgármesterei (Kisapáti, Gyulakeszi) és a Tapolcai Általános Iskola igazgatója
részére megküldésre került.
182/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az 53/2012. (III.29.) Kt. határozattal
a Tapolca Városi Sportegyesület és a Tapolca Kft. által a Tapolcai Rendezvénycsarnok
küzdőterének és vizesblokkjainak felújítására, korszerűsítésre benyújtott és sikeres
pályázathoz biztosított 2.990.786,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszáz-kilencvenezer-
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hétszáznyolcvanhat forint önerőből a parketta-felújításra fordítandó 1.370.838,- Ft, azaz
Egymillió-háromszázhetvenezer-nyolcszáz-harmincnyolc forint hányadot 2013. évben,
Tapolca Város 2013. évi költségvetése terhére biztosítja. Határidő: folyamatos. Felelős:
polgármester.
A határozat szerinti összeg a 2013. évi költségvetés tervezetébe bekerül.
183/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az 53/2012. (III.29.) Kt. határozattal
a Tapolca Városi Sportegyesület és a Tapolca Kft. által a Tapolcai Rendezvénycsarnok
küzdőterének és vizesblokkjainak felújítására, korszerűsítésre benyújtott és sikeres
pályázathoz biztosított 2.990.786,- Ft, azaz Kettőmillió-kilencszáz-kilencvenezerhétszáznyolcvanhat forint önerőből a vizesblokk felújítására fordítandó 1.619.948,- Ft, azaz
Egymillió-hatszáztizenkilencezer-kilencszáz-negyvennyolc forint hányadot a pályázat
eredményétől függetlenül a vizesblokk felújításához biztosítja. Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester.
A felújítás megkezdéséhez ajánlati felhívás kibocsátására van szükség, melyhez a
vállalkozók kiválasztása folyamatban van.
184/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Rendezvénycsarnok
vizesblokkban két fürdő-tusoló felújításához 1.513.786,- Ft, azaz Egymillióötszáztizenháromezer-hétszáznyolcvanhat forint összegű forrást biztosít a Tapolca Város
2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1. Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék,
1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű
zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére. Határidő: 2012.
november 30. Felelős: polgármester.
A felújítás megkezdéséhez ajánlati felhívás kibocsátására van szükség, melyhez a
vállalkozók kiválasztása folyamatban van.
185/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Zenés Színházért Alapítvány
kérelmét – a közművelődési pályázaton 2012. évben elnyert 100.000,- Ft támogatási összeg
2013. évben történő felhasználását, valamint az elszámolási határidő 2013. szeptember 30.
napjára történő módosítását – jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés
módosítására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
A szerződésmódosítás elkészült, a felek aláírták.
186/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2013. évi belső ellenőrzési
munkatervet az 1. számú melléklet szerint elfogadja. Határidő: folyamatos. Felelős: jegyző.
A belső ellenőrzésben érintett szervezetek tájékoztatása megtörtént, az ellenőrzés
elvégzéséhez a megbízási szerződést megkötöttük.
189/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Média Közalapítvány
kuratóriumának elnökeként Vörös Béla, Tapolca, Batsányi u. 1. sz. alatti lakost, tagjaiként
Kovács Melinda Katalin, Tapolca, József A. u. 43. Németh Józsefné, Tapolca, Vajda J. u. 21.
sz. alatti lakosokat kijelöli, egyidejűleg az alapító okirat 6. pont f./ alpontját az alábbiak
szerint módosítja: „6. f./ A Kuratórium létszáma: 3 fő. A Kuratórium elnöke: 1. Vörös Béla
Tapolca, Batsányi u. 1. A Kuratórium tagjai: 2. Kovács Melinda Katalin Tapolca, József A. u.
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43. 3. Németh Józsefné Tapolca, Vajda J. u. 21.” Felhatalmazza Tapolca Város Aljegyzőjét,
hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Határidő: azonnal. Felelős:
aljegyző
Az alapító okirat módosítása, a változásbejegyzési kérelem a Veszprémi Törvényszék
részére megküldésre került.
191/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Média Közalapítvány
alapító okiratának 7. pont i./alpontját az alábbiak szerint módosítja: „i. A
Kuratórium
rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles működéséről beszámolni az alapítónak.”
Felhatalmazza Tapolca Város Aljegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket
megtegye. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző.
Az alapító okirat módosítása, a változásbejegyzési kérelem a Veszprémi Törvényszék
részére megküldésre került.
192/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Média Közalapítvány
alapító okiratának 8. pontját hatályon kívül helyezi. Felhatalmazza Tapolca Város
Aljegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Határidő: azonnal.
Felelős: aljegyző.
Az alapító okirat módosítása, a változásbejegyzési kérelem a Veszprémi Törvényszék
részére megküldésre került.
193/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja,
hogy Kovács Réka (sz.: Tapolca, 1998. november 26. an.: Józsa Emese, lakik 8300 Tapolca,
József Attila u. 45.) a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye nyolcadik osztályos tanulója Tapolca város
képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó
Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a
programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000
Ft ösztöndíjat biztosít. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete ennek fedezetét a
település 2013-2018-ig költségvetésében biztosítja. Sikeres felvétel esetén Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Zoltán szülőt (gondviselő) (szül. Veszprém,
1970. július 20. an. Kóbor Margit) 8300 Tapolca, József Attila u. 45.) szám alatti lakost
kötelezi, hogy 2013. szeptember 1-jéig iskolalátogatási igazolással igazolja, hogy gyermeke
Kovács Réka tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjának résztvevője. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén Tapolca Város
Önkormányzata nem biztosítja a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában részt
vevő tanuló támogatásáról szóló Támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja. Sikeres felvétel esetén Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Támogatásról szóló támogatási
szerződés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
Az elsőként megjelölt intézmény részére a dokumentumok elküldésre kerültek.
194/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja,

11
hogy Marton Dóra (sz.: Veszprém, 1999. február 23. an.: Kocsor Helga, lakik 8300 Tapolca,
Kazinczy tér 17.) a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye nyolcadik
osztályos tanulója Tapolca város képviseletében részt vegyen a Hátrányos helyzetű diákok
Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa
delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként
10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat biztosít. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete ennek fedezetét a település 2013-2018-ig költségvetésében biztosítja. Sikeres felvétel
esetén Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kocsor Helga szülőt (gondviselő)
(szül. Sümeg, 1973. december 23. an. Varga Julianna) 8300 Tapolca, Kazinczy tér 17. szám
alatti lakost kötelezi, hogy 2013. szeptember 1-jéig iskolalátogatási igazolással igazolja, hogy
gyermeke Marton Dóra tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjának résztvevője. Az igazolás bemutatásának elmulasztása esetén Tapolca Város
Önkormányzata nem biztosítja a programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre,
tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában részt
vevő tanuló támogatásáról szóló Támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja. Sikeres felvétel esetén Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Támogatásról szóló támogatási
szerződés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
A pályázati kiírásban meghatározott, elsőként megjelölt intézmény részére a
dokumentumok elküldésre kerültek.
195/2012. (XI.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos
helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. Támogatja,
hogy Wildhoffer Vendel (sz.: Tapolca, 1998. január 28. an.: Talabér Krisztina, lakik 8300
Tapolca, Viszló u. 1/c 2/1.) a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
nyolcadik osztályos tanulója Tapolca város képviseletében részt vegyen a Hátrányos
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja,
hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétel idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft ösztöndíjat biztosít. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete ennek fedezetét a település 2013-2018-ig
költségvetésében biztosítja. Sikeres felvétel esetén Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete Talabér Krisztina szülőt (gondviselő) (szül. Tapolca, 1974. december 06. an. Tóth
Gabriella) 8300 Tapolca, Viszló u. 1/c 2/1 szám alatti lakost kötelezi, hogy 2013. szeptember
1-jéig iskolalátogatási igazolással igazolja, hogy gyermeke Wildhoffer Vendel tanuló a
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának résztvevője. Az
igazolás bemutatásának elmulasztása esetén Tapolca Város Önkormányzata nem biztosítja a
programban való részvétel idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000
Ft ösztöndíjat. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hátrányos helyzetű
diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő tanuló támogatásáról szóló
Támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Sikeres felvétel esetén Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Támogatásról szóló támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A pályázati kiírásban meghatározott, elsőként megjelölt intézmény részére a
dokumentumok elküldésre kerültek.
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, 2012. december 7.

Császár László
polgármester

