1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/216-2/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. április 5-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Beszámoló a polgármester
tárgyalásairól, valamint a
határozatainak végrehajtásáról

és az alpolgármesterek
Képviselő-testület lejárt

Előterjesztő:

Császár László polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Gombkötő Nikoletta vezető-tanácsos

fontosabb
határidejű

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

2013. február 15.

Az ÉFOÉSZ által szervezett bálon vettem részt.

2013. február 18.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2013. február 19.

A kistérségnél dr. Lénárt Erika ügyvéddel egyeztettem a MÁK
peres ügyével kapcsolatban.

2013. február 19.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén vettem részt.

2013. február 20.

Kistérségi Tanácsülésen vettem részt.

2013. február 21.

A Remondis Kft. ügyében folytattam egyeztetést Mems úrral az
üzletrész adásvételével kapcsolatban.

2013. február 28.

Csaba Dezsővel és Samu Ferencnével folytattam egyeztetést a
Nyugdíjas Egyesülettel kapcsolatban.

2013. március 1.

A Közvilágítási Egyesület képviselőivel folytattam tárgyalást.

2013. március 4.

A Norvég Királyi Nagykövetségen partnerségi szemináriumon
vettem részt.

2013. március 5.

A kórház pályázataival kapcsolatban folytattunk egyeztetést a
GYEMSZI és az OMSZ képviselőivel.

2013. március 6.

A Szent György-hegyi napok megrendezésével kapcsolatban
folytattam egyeztetést az érintett polgármesterekkel.
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2013. március 7.

A VeszprémBer Zrt. képviselőivel folytattunk
tárgyalást a beruházásokkal kapcsolatban.

2013. március 7.

Göttlinger Lászlóval, a Veszprémi Közületi Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatójával folytattam tárgyalást a Remondis Kft.
szolgáltatásaival kapcsolatban.

2013. március 8.

Vörös Péterrel, az Arker-Invest Beruházó Kft. képviselőjével
folytattunk tárgyalást a 3D-s internetes fejlesztési lehetőséggel
kapcsolatban.

2013. március 8.

A Sportgála rendezvényén
rendezvénycsarnokban.

2013. március 10.

Tóth Józsefet, Tapolca Város Díszpolgárát köszöntöttem 95.
születésnapja alkalmából.

2013. március 10.

A Finn Baráti Kör Egyesület taggyűlésén vettem részt.

2013. március 11.

Tóth Csaba polgármesterrel és dr. Gelencsér Ottó körjegyzővel
folytattunk egyeztető tárgyalást a kistérségi gesztorsággal
kapcsolatban.

2013. március 11.

Fogadóórát tartottam.

2013. március 12.

Tapolca város borát választottuk ki.

2013. március 13.

A Raiffeisen Bank területi képviselőivel folytattunk egyeztetést a
fennálló hiteleinkkel kapcsolatban.

2013. március 13.

A Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola székely
zászlajának megszentelésén és kitűzésén vettem részt.

2013. március 18.

A március 15-i rendezvény alkalmából koszorúztam.

2013. március 18.

Sándor-napi bormustrán vettem részt a SZISZI-ben.

2013. március 20.

A Sebron városrész képviseletében fogadtam a vállalkozókat és a
helyi gazdálkodókat a helyi problémákkal kapcsolatban.

2013. március 21.

Egyeztető tárgyalást folytattunk Budapesten Mens úrral a
Remondis Kft. üzletrész átadásával kapcsolatban.

2013. március 26.

Kovacsics Árpáddal, a Bakonyi Bauxitbánya ügyvezető
igazgatójával folytattunk egyeztetést a strand kúttal és a munkás
szállóval kapcsolatban.

2013. március 27.

Kistérségi bizottsági üléseken, elnökségi ülésen és tanácsülésen
vettem részt.

vettem

részt

a

egyeztető

tapolcai
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Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013. február 21.

A Remondis Kft. ügyében folytattam egyeztetést Mems úrral az
üzletrész adásvételével kapcsolatban.

2013. február 28.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam
megbeszélést a gépmotor ügyében.

2013. március 4.

Megbeszélést folytattam Szollár
tanműhely bővítési elképzeléseiről.

2013. március 4.

Fogadóórát tartottam.

2013. március 5.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. képviseletével közösen a
Budapest Erőmű Zrt-nél folytattam tárgyalást.

2013. március 7.

Az Észak-balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Társulási Konzorcium elnökével, Göttlinger Lászlóval folytattam
egyeztetést.

2013. március 8.

A Sportgála rendezvényén
rendezvénycsarnokban.

2013. március 13.

A Raiffeisen Bank területi képviselőivel folytattunk egyeztetést a
fennálló hiteleinkkel kapcsolatban.

2013. március 19.

A Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatójával, Szollár
Gyulával laktanyabejáráson vettem részt.

2013. március 21.

Egyeztető tárgyalást folytattunk Budapesten Mens úrral a
Remondis Kft. üzletrész átadásával kapcsolatban.

2013. március 26.

Kovacsics Árpáddal, a Bakonyi Bauxitbánya ügyvezető
igazgatójával folytattunk egyeztetést a strand kúttal és a munkás
szállóval kapcsolatban.

Gyula

vettem

igazgató

részt

a

úrral

a

tapolcai

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2013. március 4.

Megbeszélést folytattam Szollár
tanműhely bővítési elképzeléseiről.

Gyula

igazgató

úrral

a

2013. március 5.

Megbeszélést folytattam Dr. Hubert János főorvos úrral a
telepítendő defibrillátorok kapcsán.

2013. március 5.

Részt vettem a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központja által szervezett nyílt munkáltatói fórumon a kistérség
irodaházában.

2013. március 8.

A tapolcai rendezvénycsarnokban a Sportgálán vettem részt.
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2013. március 11.

A telepítendő térfigyelő kamerákkal kapcsolatban megbeszélést
folytattam a hivatal és a rendőrség képviselőivel.

2013. március 12.

Tapolca Város Bora 2013. kiválasztásán vettem részt.

2013. március 14.

Részt vettem a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János
Tagintézmény ünnepségén a Batsányi János Művelődési
Központban.

2013. március 14.

A sporttámogatásokkal kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2013. március 15.

Ünnepi beszédet mondtam.

2013. március 18.

Az Élet Menete által szervezett holocaust vagon-kiállítást
nyitottam meg a tapolcai vasútállomáson.

2013. március 18.

Fogadóórát tartottam.

2013. március 18.

Részt vettem a régi temetőben illetve az alsó Malom-tó partján
megtartott koszorúzáson.

2013. március 19.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Család-,
Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság ülésén
vettem részt.

2013. március 25.

Megbeszélést folytattam Horváth Ferenc úrral
Világbajnokság megrendezésével kapcsolatban.

2013. március 25.

A Batsányi Napok megrendezésével kapcsolatban folytattam
megbeszélést az érintettekkel.

a

WAKF

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
160/2012. (XI.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
költségvetési koncepcióban megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város
Önkormányzata 2013. évi részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Határidő:
2013. február 15, illetve folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző.
Tapolca Város Önkormányzata a 2013. évi költségvetési előirányzatát kidolgozta, és
költségvetési rendeletét megalkotta, melyet a Képviselő-testület a 2013. február 22-i
ülésén elfogadott.
206/2012. (XII.14.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
hatályos jogszabályokat figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó intézményébe a
beiratkozás időpontját a 2013/2014. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg: 2013. április
10-én (szerda) 9.00-16.00 óra, 2013. április 11-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra. Az óvodai
jelentkezés helye: Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.
Kertvárosi Tagintézménye 8300 Tapolca, Darányi u. 4. Szivárvány Tagintézménye 8300
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Tapolca, Alkotmány u. 9. Szivárvány Intézményegysége 8300 Tapolca, Dobó tér 5. A
beiratkozás idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó
a Tapolca Városi Televízióban, Tapolcai Újságban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai
Hírözönben, az intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi.
Határidő: 2013. február 08. Felelős: polgármester.
A határozatban foglaltakat a helyben szokásos módon 30 nappal korábban
közzétettük.
207/2012. (XII.14.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Tapolcai Óvodában a 2013/2014. nevelési évben a heti nyitvatartási
időt hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-ig határozza meg. A 2012/2013. nevelési évben a nyári
nyitva tartási időt az alábbiak szerint határozza meg: Nyitva tartó tagintézmények: Tapolcai
Óvoda Kertvárosi Tagintézménye 2013. július 01. - július 12. Darányi u. 4. Szivárvány
Intézményegysége 2013. július 15. – július 26. Dobó tér 5. Barackvirág Tagintézménye 2013.
július 29. – augusztus 16. Kazinczy tér 2. Utasítja az Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári
zárva és nyitva tartási időpontjairól 2013. február 15-ig a helyben szokásos módon
tájékoztassa a szülőket. Határidő: 2013. február 08. Felelős: polgármester.
A szülők tájékoztatása megtörtént.
208/2012. (XII.14.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2013/2014. nevelési évben a Tapolcai Óvoda a Barackvirág Tagintézményében 6, a
Kertvárosi Tagintézményében 6, a Szivárvány Tagintézményében 3, a Szivárvány
Intézményegységében 5 óvodai csoport indítását engedélyezi. Felkéri a polgármester, hogy
az intézmény költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2013. február 15. Felelős: polgármester.
A költségvetést a 2013/2014. nevelési évben engedélyezett óvodai csoportszámok
figyelembe vételével terveztük.
6/2013. (I.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP2012-5.5.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Tapolca, Barackvirág Óvoda,
Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” című pályázathoz a szükséges
saját erőt - amelynek összege: bruttó 22.279.814, - Ft, azaz Huszonkettőmilliókettőszázhetvenkilencezer-nyolcszáztizennégy forint – biztosítja 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 terhére és
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati saját forrás összegét rendelkezésre bocsátja. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata a
Barackvirág Óvoda (8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. hrsz.: 3485), a Kertvárosi Óvoda (8300
Tapolca, Darányi Ignác utca 4. hrsz.: 2710) és a Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca, Hősök
tere 15. hrsz.: 2144 /„A” épületrész/, 2145 /Tanácsterem/) ingatlanok területén tervezett
beruházás megvalósításához - amelynek teljes elszámolható költsége, beruházási összege
bruttó
148.532.092,
Ft,
azaz
Száznegyvennyolcmillió-ötszázharminckettőezerkilencvenkettő forint – a KEOP forrásból bruttó 126.252.278, - Ft, azaz Százhuszonhatmilliókettőszázötvenkettőezer-kettőszázhetvennyolc forint összegű támogatást igényeljen. Felkéri
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Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. február 28. Felelős:
polgármester.
A pályázat 2013. február 18-án benyújtásra került a 12/2013. (II.11.) Kt. határozatban
elfogadott összegekkel. Jelen határozatot a Képviselő-testület visszavonta.
8/2013. (I.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP2012-5.5.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Közvilágítás korszerűsítése Tapolca
városában” című pályázathoz a szükséges saját erőt - amelynek összege: 57.616.884, - Ft, azaz
Ötvenhétmillió-hatszáztizenhatezer-nyolcszáznyolcvannégyezer forint - biztosítja 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
terhére és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét rendelkezésre bocsátja. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város
Önkormányzata Tapolca város közigazgatási területén a jelen határozat mellékletében
felsorolt, közvilágítással érintett ingatlanokon és utcákon tervezett beruházás
megvalósításához - amelynek teljes elszámolható költsége, beruházási összege bruttó
384.112.560, - Ft, azaz Háromszáznyolcvannégymillió-száztizenkettőezer-ötszázhatvan forint
KEOP
forrásból
326.495.676,
Ft,
azaz
Háromszázhuszonhatmilliónégyszázkilencvenötezer-hatszázhetvenhat forint összegű támogatást igényeljen. Felkéri
Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. február 28. Felelős:
polgármester.
A pályázat 2013. február 18-án benyújtásra került a 29/2013. (II.22.) Kt. határozatban
elfogadott összegekkel. Jelen határozatot a Képviselő-testület 28/2013. (II.22.)
határozatával visszavonta.
12/2013. (II.11.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP2012-5.5.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Tapolca, Barackvirág Óvoda,
Kertvárosi Óvoda és Városháza energetikai korszerűsítése” című pályázathoz a szükséges
saját erőt – amelynek összege: bruttó 15.376.150,- Ft, azaz Tizenötmillióháromszázhetvenhatezer-egyszázötven forint – biztosítja 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” lenevezésű
soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére és
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése
esetén az önkormányzati saját forrás összegét rendelkezésre bocsátja. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata a
Barackvirág Óvoda (8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. hrsz: 3485), a Kertvárosi Óvoda (8300
Tapolca, Darányi Ignác utca 4. hrsz: 2710) és a Polgármesteri Hivatal (8300 Tapolca, Hősök
tere 15. hrsz: 2144 /”A” épületrész/) ingatlanok területén tervezett beruházás
megvalósításához – amelynek teljes elszámolható költsége, beruházási összege bruttó
102.507.669,- Ft, azaz Egyszázkettőmillió-ötszázhétezer-hatszázhatvankilenc forint – a KEOP
forrásból bruttó 87.131.519,- Ft, azaz Nyolcvanhétmillió-egyszázharmincegyezer-

7
ötszáztizenkilenc forint összegű támogatást igényeljen. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét
a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. február 28. Felelős: polgármester.
A pályázat a módosított összegekkel 2013. február 18-án benyújtásra került. Az
elbírálás folyamatban van.
15/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község
Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 2013. március 1-i hatállyal
közös önkormányzati hivatalt hoz létre és tart fenn a határozat mellékletét képező
Megállapodás szerint azzal a módosítással, hogy a megállapodás III. fejezet 8. pontja
kiegészül „Gyulakeszi és Raposka községek tulajdonába átkerülő” vagyontárgyak
szövegrésszel, valamint az V. fejezet 1. pontjában lévő „egy napon” szövegrész kiegészül
azzal, hogy a községekben heti „egy-egy” napon ügyfélszolgálatot biztosít, valamint a VII.
fejezet 3. pontjában szerepelő „megszűnésének időpontjában (2013. február 28-án)”
szövegrész helyett „megszűnése miatt” szövegrész kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodást aláírja, továbbá a szükséges további teendőket koordinálja. Határidő:
azonnal. Felelős: polgármester, jegyző.
A megállapodás mindhárom önkormányzat részéről aláírásra került.
16/2013. (II.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Tapolca Város Önkormányzata
(Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala (rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tapolca)
2009. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet, így a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító
okiratát 2013. március 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti formában
és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító okiratot a MÁK
Törzskönyvi Nyilvántartása részére küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: jegyző.
A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi bejegyzése megtörtént, a
törzskönyvi kivonatot részünkre megküldték.
23/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja,
hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által
történő átvállalását igénybe kívánja venni. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kijelenti, hogy az Önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. §
alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az Önkormányzatot terhelő, az
adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. A Képviselő-testület az
adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a
költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket megtegye, az
átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a
költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át,
a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja Tapolca Város Polgármesterét,
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hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén
tájékoztassa a Képviselő-testületet. Határidő: 2013. június 28. Felelős: polgármester.
Jelen határozat az adósságkonszolidációs eljárás során benyújtásra került, mert ez
volt a feltétele a 2013. február 27-én aláírt megállapodásnak. A megállapodás alapján
Tapolca Város Önkormányzata adósságállományának közel 65%-át átvállalta az
állam.
26/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kezdeményezi a 2004. 11. 30. napján a Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú
Társasággal kötött ellátási szerződés felülvizsgálatát, aktualizálását. Felhatalmazza a
polgármestert a tárgyalások lefolytatására és az új ellátási szerződés aláírására. Határidő:
2013. február 28. Felelős: polgármester.
A megállapodás 2013. február 28-án aláírásra került.
27/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzatának 2012. évi módosított
Közbeszerzési Tervét elfogadja. A Képviselő-testület 165/2012. (XI.23.) Kt. határozatát
visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
A módosított Közbeszerzési Terv elfogadásra került.
28/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013.
január 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén hozott 8/2013. (I. 23.) számú és 9/2013.
(I. 23.) számú határozatait visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
A fenti határozatok visszavonásra kerültek.
29/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című KEOP2012-5.5.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Közvilágítás korszerűsítése Tapolca
városában” című pályázathoz a szükséges saját erőt – amelynek összege: bruttó 52.741.176,Ft, azaz Ötvenkettőmillió-hétszáznegyvenegyezer-egyszázhetvenhat forint – biztosítja
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 terhére és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét rendelkezésre
bocsátja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tapolca
Város Önkormányzata a Tapolca város közigazgatási területén közvilágítással érintett
ingatlanokon és utcákon tervezett beruházás megvalósításához – amelynek teljes
elszámolható
költsége,
beruházási
összege
bruttó
351.607.837,Ft,
azaz
Háromszázötvenegymillió-hatszázhétezer-nyolcszázharminchét forint – a KEOP forrásból
bruttó 298.866.661,- Ft, azaz Kettőszázkilencvennyolcmillió-nyolcszázhatvanhatezerhatszázhatvanegy forint összegű támogatást igényeljen. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. február 28. Felelős: polgármester.
A pályázat a módosított összegekkel 2013. február 18-án benyújtásra került. Az
elbírálás folyamatban van.
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31/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP2012-4.10.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése a Városi
Rendezvénycsarnok épületén” című pályázathoz a szükséges saját erőt – amelynek összege:
bruttó 7.238.908,- Ft, azaz Hétmillió-kettőszázharmincnyolcezer-kilencszáznyolc forint –
biztosítja 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 terhére és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
rendelkezésre bocsátja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Városi Rendezvénycsarnok épületén
tervezett beruházás megvalósításához – amelynek teljes elszámolható költsége, beruházási
összege bruttó 48.259.390,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió-kettőszázötvenkilencezerháromszázkilencven forint – a KEOP forrásból bruttó 41.020.482,- Ft, azaz
Negyvenegymillió-húszezer-négyszáznyolcvankettő forint összegű támogatást igényeljen.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. február 28.
Felelős: polgármester.
A pályázat 2013. február 25-én benyújtásra került. Az elbírálás folyamatban van.
32/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP2012-4.10.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése a
Kazinczy Ferenc Általános Iskola épületén” című pályázathoz a szükséges saját erőt –
amelynek összege: bruttó 6.589.303,- Ft, azaz Hatmillió-ötszáznyolcvankilencezerháromszázhárom forint – biztosítja 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 terhére és kötelezettséget vállal
arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az
önkormányzati saját forrás összegét rendelkezésre bocsátja. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Általános
Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye épületén tervezett beruházás megvalósításához –
amelynek teljes elszámolható költsége, beruházási összege bruttó 43.928.690,- Ft, azaz
Negyvenhárommillió-kilencszázhuszonnyolcezer-hatszázkilencven forint – a KEOP
forrásból bruttó 37.339.387,- Ft, azaz Harminchétmillió-háromszázharminckilencezerháromszáznyolcvanhét forint összegű támogatást igényeljen. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő: 2013. február 28. Felelős: polgármester.
A pályázat 2013. február 25-én benyújtásra került. Az elbírálás folyamatban van.
33/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP2012-4.10.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése a
Bárdos Lajos Általános Iskola épületén” című pályázathoz a szükséges saját erőt – amelynek
összege: bruttó 7.238.908,- Ft, azaz Hétmillió-kettőszázharmincnyolcezer-kilencszáznyolc
forint – biztosítja Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím:
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Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből
származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca
Jövőjéért” című kötvény terhére és kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét
rendelkezésre bocsátja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos
Intézményegysége épületén tervezett beruházás megvalósításához – amelynek teljes
elszámolható költsége, beruházási összege bruttó 48.259.390,- Ft, azaz Negyvennyolcmilliókettőszázötvenkilencezer-háromszázkilencven forint – a KEOP forrásból bruttó 41.020.482,Ft, azaz Negyvenegymillió-húszezer-négyszáznyolcvankettő forint összegű támogatást
igényeljen. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő:
2013.
február 28. Felelős: polgármester.
A pályázat 2013. február 25-én benyújtásra került. Az elbírálás folyamatban van.
34/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
„Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP2012-4.10.0/A kódszámú konstrukcióra benyújtandó „Napelemes rendszer kiépítése a
Tapolcai Diák- és Közétkeztető Stadion utcai épületén” című pályázathoz a szükséges saját
erőt – amelynek összege: bruttó 7.238.908,- Ft, azaz Hétmillió-kettőszázharmincnyolcezerkilencszáznyolc forint – biztosítja 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 terhére és kötelezettséget vállal arra
vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati
saját forrás összegét rendelkezésre bocsátja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Diák- és
Közétkeztető Stadion utcai épületén tervezett beruházás megvalósításához – amelynek teljes
elszámolható költsége, beruházási összege bruttó 48.259.390,- Ft, azaz Negyvennyolcmilliókettőszázötvenkilencezer-háromszázkilencven forint – a KEOP forrásból bruttó 41.020.482,Ft, azaz Negyvenegymillió-húszezer-négyszáznyolcvankettő forint összegű támogatást
igényeljen. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására. Határidő: 2013.
február 28. Felelős: polgármester.
A pályázat 2013. február 25-én benyújtásra került. Az elbírálás folyamatban van.
36/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sallee
Barbara Hegymagas polgármestere közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos
megkeresését megismerte. A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85. § (7) bekezdése alapján Hegymagas
Község Önkormányzatával nem kíván közös önkormányzati hivatalt alakítani. Határidő:
azonnal. Felelős: polgármester, jegyző.
Sallee Barbara hegymagasi polgármester asszonyt és a Veszprém
Kormányhivatalt a kivonat megküldésével a döntésről tájékoztattuk.

Megyei
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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
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Tapolca, 2013. március 27.

Császár László
polgármester

