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Ügyiratszám: 1/216-7/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-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
Döméné Domonkos Bernadett főelőadó

fontosabb
határidejű

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2013. június 24.

Egyeztetést folytattam a FA-KÖV Kft ügyvezetőjével, Beke
Imrével laktanyai területvásárlással kapcsolatban.

2013. június 26.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsülésén vettem
részt.

2013. július 9.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt.

2013. július 12.

Köztisztviselői napon vettem részt.

2013. július 16.

Az MB Balaton Kft ügyvezetőjével, Kiss Zsolttal folytattam
egyeztető tárgyalást a közösségi közlekedés finanszírozásával
kapcsolatban.

2013. július 18.

Tapolca Egészségturizmus
taggyűlésén vettem részt.

2013. július 19.

Képviselő-testületi ülés megtartására került sor.

2013. július 22.

Budapesten a Miniszterelnöki Hivatalban a hulladéktörvény
végrehajtásával kapcsolatos feladatokról folytattunk tárgyalást.

2013. július 30.

Pápán a Tiszta Európa Program keretén belül az ÉBH
Konzorcium záró rendezvényén vettem részt.

2013. július 31.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsülésén vettem
részt.

Piacszervező

Nonprofit

Kft.
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2013. július 31.

A MÁV Zrt. pályavasúti területi igazgatóját, Lukács Györgyöt
fogadtuk a vasútállomáson.

2013. augusztus 1.

A volt honvédségi ingatlan értékesítéséről szóló szerződés a
BHA Kft. ügyvezető igazgatójával aláírásra került.

2013. augusztus 6.

Ravasz Ferenccel folytattam egyeztetést a volt honvédségi
ingatlan hasznosításával, lehetséges értékesítésével kapcsolatban.

2013. augusztus 12.

A kamerarendszer sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos
átadásán vettem részt.

2013. augusztus 13.

Budapesten a KELER Zrt-nél az adósságkonszolidációhoz kötődő
kötvény átvállalással kapcsolatos szerződést írtuk alá.

2013. augusztus 14.

Tapolcai Ünnepi Napok rendezvényét nyitottam meg.

2013. augusztus 15.

Fénykereszt ünnepélyes felállításán, illetve megszentelésén
vettem részt.

2013. augusztus 15-16.

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt
zárórendezvényén vettem részt.

2013. augusztus 18-20.

Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozaton vettem részt.

2013. augusztus 25.

Csere Sándor kanonok úr búcsúztató szentmiséjén vettem részt.

2013. augusztus 26.

Az IPA 20 éves évfordulójával kapcsolatban Szalai László és
Horváth Zsolt elnökökkel egyeztető tárgyalást folytattam.

2013. augusztus 27.

Tapolcai Óvoda nevelőtestületi értekezletén vettem részt.

2013. augusztus 28.

Szép korút köszöntöttem.

2013. augusztus 29.

Szép korút köszöntöttem.

2013. augusztus 30.

Képviselő-testületi ülés megtartására került sor.

2013. szeptember 2.

A Lampäälä testvérvárosból érkező finn delegációt fogadtuk a
Városházán.

2013. szeptember 2.

Fogadóórát tartottam.

2013. szeptember 3.

A tapolcai új plébánosokkal, dr. Csernay Balázzsal és Szakács
Péterrel folytattunk egyeztető tárgyalást.

2013. szeptember 4.

Benczik Zsolttal, a Tapolcai Járási Hivatal vezetőjével folytattunk
egyeztető tárgyalást az aktuális kérdésekről.
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2013. szeptember 5.

Az újonnan induló Norvég Alap pályázat előkészítő egyeztető
tárgyalásán vettem részt.

2013. szeptember 6.

Az IPA nemzetközi delegációját köszöntöttem a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2013. szeptember 8.

Az IPA 20 éves évfordulója alkalmából megtartott ünnepély
zárórendezvényén vettem részt.

2013. szeptember 8.

Badacsonyi szüreti felvonuláson vettem részt.

2013. szeptember 9.

Kovacsics Árpáddal folytattam egyeztető tárgyalást a strand kút
megvásárlásával kapcsolatban.

2013. szeptember 10.

A szennyvíztelep rekonstrukciójára elnyert KEOP-7.1.0/11-20120055 kódszámú pályázattal kapcsolatban folytattunk egyeztetést
a tervezés előkészítéséről.

2013. szeptember 10.

A Tapolca Kórház igazgatójával, dr. Lang Zsuzsannával
folytattuk egyeztetést a háziorvosi ügyelet aktuális kérdéseiről.

2013. szeptember 11.

Tapolcai Környéki Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt.

2013. szeptember 12.

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt
MAG Zrt. képviselői által végzett ellenőrzésen vettem részt.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013. május 31.

Pedagógus napi ünnepségen vettem részt.

2013. június 4.

Gázmotor ügyében folytattunk tárgyalást a Városgazdálkodási
Kft-vel.

2013. június 8.

PRI babatalálkozóján vettem részt.

2013. június 11.

Tárgyalást folytattunk hulladékgazdálkodás ügyében.

2013. június 18.

Megbeszélést
ügyvezetőjével

2013. július 5.

Városrehabilitációs tanácskozáson vettem részt.

2013. július 5.

Ghymes Fesztivál megnyitóján vettem részt.

2013. július 6.

Vasutas napon vettem részt.

2013. július 7.

Holokauszt megemlékezésen vettem részt.

folytattam

a

Városgazdálkodási

Kft.
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2013. július 10.

DRV Zrt. képviselőivel folytattam tárgyalást.

2013. július 10.

Veszprém megye városainak hulladékgazdálkodási vezetőivel
folytattam tárgyalást.

2013. július 12.

Köztisztviselői napon vettem részt.

2013. július 18.

Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2013. július 22.

Miniszterelnöki
Hivatalban
hulladékgazdálkodás ügyében.

2013. július 31.

A MÁV Zrt. pályavasúti területi igazgatóját, Lukács Györgyöt
fogadtuk a vasútállomáson.

2013. augusztus 14-20.

Tapolcai Ünnepi Napok rendezvénysorozaton vettem részt.

2013. augusztus 21.

Dr. Illés Zoltán államtitkárral
hulladékgazdálkodás ügyében.

2013. augusztus 25.

Csere Sándor kanonok búcsú szentmiséjén vettem részt.

2013. augusztus 28.

Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2013. szeptember 3.

Strand ügyben folytattunk tárgyalást.

2013. szeptember 6-9.

IPA tapolcai szervezetének 20 éves évfordulója alkalmából tartott
rendezvénysorozaton vettem részt.

2013. augusztus 9.

Fogadóórát tartottam.

folytattunk

folytattunk

tárgyalást

tárgyalást

a

a

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013. június 21-22.

A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegység,
Batsányi János Tagintézmény és Kazinczy Ferenc Tagintézmény
évzáró ünnepségén vettem részt.

2013. június 24.

Alpolgármesteri fogadóórát tartottam.

2013. június 28.

Semmelweis napi ünnepségen vettem részt.

2013. augusztus 2.

A Roma Holokauszt koszorúzásán vettem részt a régi temetőben.

2013. augusztus 5.

Rendőrkapitány úrral folytattam megbeszélést a térfigyelő
kamerákkal kapcsolatban.

2013. augusztus 10.

Ács János Sakk Emlékversenyen vettem részt.
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2013. augusztus 12.

Térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatos sajtótájékoztatón
vettem részt.

2013. augusztus 15.

„A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt
zárórendezvényén voltam jelen.

2013. augusztus 15.

Fénykereszt avató ünnepségén vettem részt.

2013. augusztus 18.

Virágos Tapolca című rendezvény díjátadó ünnepségén voltam
jelen.

2013. augusztus 24.

Csermák József és dr. Papp Pál emléktáblájának koszorúzásán
vettem részt az Alsó-tó parton.

2013. augusztus 26.

A helyi média képviselőivel folytattam megbeszélést.

2013. augusztus 28.

A Balaton-felvidéki Somló SZASZET ülésén vettem részt.

2013. augusztus 28.

Marton László utcában szép korút köszöntöttem.

2013. szeptember 2.

Lampäälä testvérvárosból érkező finn pedagógus delegáció
programjain vettem részt.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
209/2012. (XII.14.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2013/2014. nevelési évben a fenntartásában működő Tapolcai Óvodában, a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény a 3. számú melléklet II. 7. és 8. pontja alapján, 20%-al és
további 10-%-al, engedélyezi csoportlétszám maximális létszámtól felfelé történő eltérést.
Határidő: 2013. szeptember 1. Felelős: polgármester.
Az elfogadott határozattal a csoportlétszámok növelése megtörtént.
30/2013. (II.22.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
megvalósítás alatt lévő „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekthez a
KDOP 3.1.1/B kódszámú pályázatban el nem számolható költségek fedezetére bruttó
8.758.824,- Ft, azaz Nyolcmillió-hétszázötvennyolcezer-nyolcszázhuszonnégy forint összeget
biztosít 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. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2013. május 31. Felelős: polgármester.
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„A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projekt nem elszámolható
költségeinek fedezésére a „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére a bruttó 8.758.824
Ft összeg elkülönítésre került.
85/2013. (V.31.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a szociális és gyermekvédelmi
alapszolgáltatások hatékonyabb módon történő ellátására 2013. július 1. hatállyal jogi
személyiségű társulást hoz létre az 1. melléklet szerinti társulási megállapodás megkötésével.
Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. Felkéri a jegyzőt, hogy a
létrehozott társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételéről és a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet működési engedélyének módosítása iránt intézkedjék. Határidő: 2013.
június 30. Felelős: polgármesterek, jegyző.
A társulási megállapodás aláírása megtörtént, a Magyar Államkincstár Törzskönyvi
nyilvántartásán a változást átvezették, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet a működési engedélyt megkapta.
91/2013. (VI.21.) Kt. határozatával a képviselő-testület 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 átvállalást igénybe kívánja
venni. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik,
vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. A képviselő-testület kinyilvánítja,
hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 332. §-a szerinti
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal és a finanszírozó hitelintézetekkel az
önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról
(konszolidáció), valamint megadja a Ptk. 286. § szerinti hozzájárulást. A képviselő-testület az
adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza Császár László polgármestert,
(akadályoztatása esetén Sólyom Károly alpolgármestert), és Ughy Jenőné jegyzőt
(akadályoztatása esetén Schönherrné Pokó Ildikó irodavezetőt), hogy: a) megtegye a
költségvetési törvény 72 – 75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket; b) a Központi
Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított/ kialakításra kerülő, az
5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend” alapján az Önkormányzat által
kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez a szükséges
nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó dokumentumokat aláírja és megállapodásokat
megkösse; c) a költségvetési törvény 74. § (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse
meg; d) a kötvénytulajdonos pénzintézettel az Önkormányzat által kibocsátott
kötvénysorozat
vonatkozásában
végrehajtandó
részleges
törléshez
kapcsolódó
megállapodásokat megkösse; e) részleges törlés esetén a szükséges módosításokat az
Információs Összeállításban és az Okiratban megtegye. A képviselő-testület felhatalmazza a
RAIFFEISEN Bank Zrt.-t és az OTP BANK Nyrt.-t, hogy az Önkormányzatra vonatkozó,
banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a Magyar
Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje. A képviselő-testület
hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által átvállalt
adósságállománya tekintetében a RAIFFEISEN Bank Zrt. és az OTP BANK Nyrt. a teljesítést
az Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja. A képviselő-testület nyilatkozik
arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata nem áll a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás
alatt. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos
intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a képviselő-testületet. Határidő:
Részleges törléshez kapcsolódó megállapodások aláírására: legkésőbb 2013. június 28. A
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kötvényekhez kapcsolódó dokumentumokban a konszolidációt követően a kötvényekben
bekövetkező változások átvezetése: legkésőbb 2013. szeptember 30. Felelős: polgármester.
A megállapodás aláírásra került, a KELER-nél a kötvény állományát csökkentették, a
dokumentumok aláírása megtörtént. Az OTP Bank az adósságkonszolidációt érintő
állami átvállalással érintett hitelállományt átutalta.
92/2013. (VI.21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete élni
kíván a települési értéktár létrehozásának lehetőségével. Felhatalmazza a polgármestert az
ehhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő:
azonnal és folyamatos. Felelős:
polgármester.
Az értéktár létrehozása folyamatban van a központi jogszabályok rendelkezései,
útmutatási szerint.
95/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca város területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység
ellátására az MB Balaton Kft-vel 2010. december 20. napján kötött helyi járati közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő módosítását 2013. augusztus 1. hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítás
aláírására. Határidő: 2013. július 2. Felelős: polgármester.
A szerződés módosítása megtörtént.
97/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Duna áradása miatt az árvízvédelmi munkálatokhoz és a keletkezett károk helyreállításához,
védekezési feladatokhoz 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió Forint támogatást biztosít Tapolca
város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
1/2013. (II.25.) önkormányzati rendeletének III. Fejezet 17.1. Általános tartalék előirányzat
terhére. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
A felajánlás átutalásra került.
98/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak figyelembe vételével a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére ingyenes használatra átadott
vagyonelemek működtetésére vonatkozó Használati Szerződést az előterjesztés melléklete
szerinti formában és tartalommal, elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
A szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére aláírás céljából
megküldésre került.
100/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
egyetért azzal, hogy az oktatásért felelős miniszter Bajner Imre Tamás jelenlegi
iskolaigazgatót bízza meg további 5 évre a Tapolcai Általános Iskola intézményvezetői
feladatainak ellátásával. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester, jegyző.
Bajner Imre Tamás az intézményvezetői feladatok ellátásával megbízásra került.
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101/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
köznevelési intézmények névváltoztatásával a következők szerint egyetért: Tapolcai Járdányi
Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Tapolcai Pedagógiai Szakszolgálat, Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Bárdos Lajos Primary School Tapolca, Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye, Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye. Határidő: azonnal. Felelős:
polgármester.
Az intézmények átnevezésre kerültek.
103/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a
tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
„Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai
Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumokban
megfogalmazottakkal összhangban a tapolcai kulturális szolgáltatások színvonalának
emelése érdekében „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című, KDOP-3.1.1/B2F-2010-0002 kódszámú projektben nem tervezhető, nem támogatható, nem elszámolható a
Tamási Áron Művelődési Központ, Wass Albert Könyvtár és Múzeum, Belvárosi Irodaház
karbantartási és felújítási munkái fedezetére 90 millió forint forrást biztosít Tapolca város
2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II.
25.) 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
hozama terhére. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2013. július 15. Felelős: polgármester.
A karbantartási és felújítási munkák a szerződés szerint folyamatban vannak,
teljesítési határidő: 2013.09.13.
105/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Tapolcai Óvoda vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki az
alábbiak szerint: Munkahely, beosztás megjelölése: Tapolcai Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér
5.), intézményvezető. Magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év. A megbízás kezdő napja:
2013. szeptember 1. A megbízás megszűnésének időpontja: 2018. július 31. A megbízás
feltételei: Adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetői szakképzettség. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó
szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem
régebbi erkölcsi bizonyítványt, személyes adatok kezeléséről szóló nyilatkozatot, nyilatkozat
arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket. A fejlesztési
elképzelések körében térjen ki a pályázó a pedagógiai munka és minőségirányítás
összehangolására, a vezetők és a tagintézmények közti kapcsolattartás módjára, a
gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő működtetésre. Illetmény: a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján. A beosztáshoz kapcsolódó juttatás: magasabb
vezetői pótlék: a pótlékalap 300%- a. Feltétel: büntetlen előélet, magyar állampolgárság és
legalább 5 év szakmai gyakorlat. A benyújtás határideje: Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal internetes oldalán történő megjelenéstől számított 30. nap. Az elbírálás határideje:
2013. augusztus 31. A benyújtás formája, helye, címzettje: A pályázatot írásban, Tapolca
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Város Polgármesteréhez kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Határidő: azonnal.
Felelős: jegyző.
A pályázat meghirdetésre került.
106/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
2013. július 1. napjától kezdődően a Tapolcai Óvoda óvodavezetői munkakörre kiírt pályázat
eredményes elbírálásáig, de legfeljebb egy évig Horváth Zoltánné tagintézmény-vezetőt
bízza meg a Tapolcai Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával, azzal a
kiegészítéssel, hogy részére a közalkalmazotti besorolás szerinti bért és 300 %-os vezetői
pótlékot biztosít. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.
Az óvodavezető átsorolása megtörtént.
108/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítására határozott időre, 2013. július 1. és 2013. december 31. között terjedő időszakra
feladatellátási megállapodást kössön a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal.
Határidő: 2013. július 31. Felelős: polgármester.
A szerződés megkötése a testületi döntés meghozatalát követő héten megtörtént.
109/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámbővítését jóváhagyja oly módon, hogy
a létszám 2013. július 1-jétől egy fővel, majd 2013. július 15-étől további egy fővel bővül, és a
változást a költségvetési rendeletén átvezeti. A létszámbővítéshez szükséges forrást a
Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, Céltartalék, Intézményi működési
tartalék terhére biztosítja. Határidő: 2013. június 30. Felelős: polgármester.
A létszám bővítése és a költségvetési rendeleten való átvezetése megtörtént.
111/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca 1973/1, 1614/2, 1614/7, 2138/12, 2152/9 helyrajzi számú ingatlanokat érintő
Tapolca Város Önkormányzata és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ között 2012.
június 04. és 2012. június 12. napján létrejött G-2/000573-32/2012. végleges megállapodás (3.)
pontjában és a G-2/000573-39/2012. végleges megállapodás (5.) pontjában megállapított
kötelezettségvállalásról szóló beszámolót elfogadja. A Tapolca 1973/1 helyrajzi számú
földrészlet közút megnevezésű ingatlan, a természetben a 7319 útszámon található
használati célra megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés”
használati céllal. A Tapolca 1614/2, helyrajzi számú közút földrészlet közút megnevezésű
ingatlan, a természetben a 73314 útszámon található használati célra megegyezik a
megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. A Tapolca 1614/7,
helyrajzi számú földrészlet közterület megnevezésű ingatlan, a természetben a 73314
útszámon található használati célra megegyezik a megállapodásban meghatározott
„településfejlesztés” használati céllal. A Tapolca 2138/12, helyrajzi számú közterület helyi
közút megnevezésű ingatlan, a természetben a 7301 útszámon található használati célra
megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal. A
Tapolca 2152/9 helyrajzi számú helyi közút megnevezésű ingatlan használati célra
megegyezik a megállapodásban meghatározott „településfejlesztés” használati céllal.
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Tapolca Város Önkormányzata fenntartja, az ingatlanokat el nem idegenítette, illetve azokkal
semmilyen tranzakciót végre nem hajtott. Határidő: 2013. június 30. Felelős: polgármester.
A képviselő-testületi határozat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére
megküldésre került.
116/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
város távfűtéssel ellátott felhasználói, díjfizetői számára olyan ár megállapítását tartja
célirányosnak, amely alkalmazása esetén a támogatásokkal együtt a távhőtermelő és
szolgáltató Tapolcai Városgazdálkodási Kft indokolt költségire és méltányos nyereségére
fedezetet nyújt. A megállapított árnak a távfűtési rendszer lakossági díjfizetői, kiemelt
intézményei, valamint egyéb fogyasztói számára megfizethetőnek kell lennie a likviditás
fenntartása miatt. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek Tapolca Város Önkormányzata
meghatározó tulajdonosa, és az esetleges veszteség visszapótlására szabad pénzeszköze
nincs. A távhő termelő és szolgáltató rendszer az Országgyűlés által már jóváhagyott energia
stratégiának megfelelően fejlesztésre szorul, amelyhez szükséges önrész forrása –
ismereteink szerint – a jelenleg jogszabályi keretek között nem biztosított. Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester.
A képviselő-testületi határozat az Energia Hivatal részére megküldésre került.
119/2013. (VI.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja a 2000-ben született tapolcai leányok méhnyakrák elleni védőoltását. A védőoltás
anyagi fedezetét – mely legfeljebb 3.742.200.- Ft lehet – Tapolca város 2013. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.)
önkormányzati rendelete 3/1. melléklet 14.1.3. működési költségvetési dologi kiadások
jogcímének terhére biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az
oltóanyag biztosítására a szállítási szerződést az MSD Pharma Hungary Kft-vel és a
Gyógyszerszállító Kft-vel megkösse. Határidő: 2013. augusztus 30. Felelős: polgármester.
Az MSD Pharma Kft-vel folyamatban van a szerződéskötés. A céggel tárgyalásban
állunk, mert 2013. október 15-től új gyógyszertári akciót hirdetnek, amelynek
keretében a vakcinát az előzetes megállapodásnál olcsóbban lehet beszerezni.
121/2013. (VII.19.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca város területén a helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítási tevékenység
ellátására az MB Balaton Kft-vel 2010. december 20. napján kötött helyi járati közszolgáltatási
szerződés közös megegyezéssel történő módosítását 2013. szeptember 1. hatállyal
jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés
módosítás aláírására. A Képviselő-testület visszavonja egyidejűleg a 95/2013. (VI.28.) Kt.
határozatát. Határidő: 2013. július 22. Felelős: polgármester.
A megállapodás aláírásra került.
123/2013. (VII.19.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
megismerte és elfogadja a Tapolca, 4507 helyrajzi számú, kivett telephely és 59 db épület
művelési ágú, 28 ha 3850 m2 területű ingatlanra vonatkozó Dr. Póczos Géza igazságügyi
ingatlan-értékbecslési szakértő (8000 Székesfehérvár, Somorjai u. 27.) által készített
szakvéleményt, támogatja a hivatkozott ingatlan megosztására irányuló a GEONÍVÓ Kft.
(8300 Tapolca, Wesselényi utca 1.) által készített változási vázrajz tervezetet, a „BHA” Bíró
Hűtéstechnikai és Acélszerkezet gyártó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság (8300 Tapolca,
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Dózsa György utca 34.; képviseli: Bíró Tibor ügyvezető) és Tapolca Város Önkormányzata
között megkötésre kerülő szerződés tervezetét megismerte, egyetért azzal, hogy a
tervezetten kialakításra kerülő Tapolca, 4507/1 helyrajzi számú, kivett telephely és 12 db
épület művelési ágú, 5 ha 2975 m2 területű, valamint a 4507/21 helyrajzi számú, kivett
telephely és 5 db épület művelési ágú, 1 ha 9760 m2 területű ingatlanok értékesítésre
kerüljenek. Az ingatlanok vételárát az adásvételi szerződés tervezetében rögzített
kötelezettségvállalásaira figyelemmel 50.000.000,-Ft, azaz Ötvenmillió forint összegben
állapítja meg. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca
Város Polgármesterét az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: 2013. július 31. Felelős:
polgármester.
A megállapodás aláírásra került.
126/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Tapolcai Óvoda vezetői feladatainak ellátására 2013. szeptember 1től, 5 éves időtartamra, 2018. július 31-ig megbízza Horváth Zoltánné óvónőt. Illetményét a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. §-a alapján, a beosztáshoz
kapcsolódó magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában határozza meg. Határidő:
2013. szeptember 1. Felelős: polgármester
Az óvodavezetői kinevezés módosítása megtörtént.
129/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati feladatellátás hatékonysága növelése, a költségek csökkentése érdekében
támogatja az Államreform Operatív Program keretén belül a „Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” című, ÁROP-1.A.5-2013 kódszámú
felhívásra benyújtott „Tapolca Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése” című,
21.998.940,- Ft, azaz Huszonegymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-kilencszáznegyven
forint összeg elnyerésére irányuló, 100%-os támogatási intenzitású pályázatot.
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázat benyújtása megtörtént, elbírálása folyamatban van.
130/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
151/2012. (IX. 28.) képviselő – testületi határozatát úgy módosítja, hogy a közérdekű
felajánlás célját 2 darab defibrillátor beszerzésével kiegészíti. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A megrendelést visszaigazolták, a készülékeket szeptember végén szállítják.
133/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
hozzájárul, hogy a Tapolca 2622 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon 20 x 40-es kisméretű
műfüves sportpálya kialakításra kerüljön. A pályázathoz szükséges 10 %-os önerőt,
legfeljebb bruttó 5 millió Forint erejéig Tapolca város költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 25.)
önkormányzati rendelete Tartalékok, Pályázati tartalék terhére biztosítja. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges nyilatkozatok, és az Együttműködési
megállapodás megkötésére, illetve kiadására. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős:
polgármester
A pályázat benyújtásra került, a szerződéskötés folyamatban van.
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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. szeptember 12.

Császár László
polgármester

