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Ügyiratszám: 1/216-7/2013.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. november 22-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. szeptember 14.

Diszeli Szüreti Felvonuláson vettem részt.

2013. szeptember 16.

Elektro-Csali Kft képviselőjével folytattam tárgyalást a laktanyai
elektromos hálózat felújításával kapcsolatban.

2013. szeptember 18.

Balaton Vívóklub ünnepélyes vívóterem avatásán vettem részt.

2013. szeptember 19.

Az autómentes hét alkalmából a Juhász Gyula utcában lévő
közlekedési táblák kihelyezésével felújított KRESZ tanpálya
avatásán vettem részt.

2013. szeptember 20.

A felújított Tamási Áron Művelődési Központ ünnepélyes
megnyitásával kapcsolatos rendezvényeken vettem részt.

2013. szeptember 23.

90. éves időskorút köszöntöttem.

2013. szeptember 24.

Budapesten, dr. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár úrral a
kórházfejlesztési beruházások előkészítésével kapcsolatban
tárgyaltam.

2013. szeptember 26.

Horváthné Somogyi Ildikóval, az ÉFOÉSZ elnökével folytattam
tárgyalást a támogatott lakhatás ügyével kapcsolatban.

2013. szeptember 28-29.

Pozsonyban, Ruzsinov településrész búcsúján vettem részt.

2013. október 1.

Egyeztetést folytattam a MÁV és a Volán képviselőinek
részvételével a vasútállomás felújításával kapcsolatban.
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2013. október 3.

Remondis Kft taggyűlésén vettem részt.

2013. október 4.

A Tavasbarlang felújításának ünnepélyes alapkő letételén vettem
részt.

2013. október 4.

Pisztráng Fesztivál ünnepélyes megnyitásán vettem részt.

2013. október 7.

Tapolcai
Csermák
József
ünnepségén vettem részt.

2013. október 7.

Fogadóórát tartottam.

2013. október 8.

A Megyei Önkormányzat szervezésében megrendezett
Területfejlesztési Szakmai Kollégium rendezvényén vettem részt
a 2014-2020. évi európai uniós pályázatok előkészítésével
kapcsolatban.

2013. október 9.

A Remondis Kft ügyvezetőjével folytattam egyeztető tárgyalást a
téli síkosság-mentesítéssel kapcsolatos feladatokról.

2013. október 10.

Lempäälä testvérvárosból Ritva
küldöttséget fogadtam a Városházán.

2013. október 14-17.

Zabola testvértelepülésen tettem látogatást.

2013. október 21.

Buchwarth Péterrel, az Energocell Kft ügyvezetőjével folytattam
tárgyalást a laktanyai fejlesztéssel, a habüveg gyár leendő
fejlesztésével kapcsolatban.

2013. október 21.

A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam egyeztetést
a strand felújításával kapcsolatban.

2013. október 22.

Raiffeisen Bank Zrt helyi és megyei vezetőjével folytattam
egyeztetést
aktuális
pénzügyi
befektetési
kérdésekkel
kapcsolatban.

2013. október 23.

Ünnepi megemlékezésen vettem részt.

2013. október 28.

Horváth-Ép Kft vezetőivel folytattam helyszíni bejárást a
kerékpárút munkálataival kapcsolatban.

2013. október 29.

Bonyhádon a városi strand üzemeltetésével kapcsolatban
folytattam egyeztetést a helyi üzemeltető cég vezetőjével.

2013. október 30.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tanácsülésén vettem
részt.

2013. október 31.

Reindl
Erzsébetet
köszöntöttem
adományozása alkalmából.

2013. november 4.

Fogadóórát tartottam.

Rendezvénycsarnok

Mäkelä

a

Pro

által

névadó

vezetett

Comitatu-díj
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2013. november 5.

Orbán Tiborral folytattam egyeztető tárgyalást.

2013. november 5.

A Szigligeti Óvár komplexumának ünnepélyes átadásán vettem
részt.

2013. november 6.

Bachwart Péterrel és dr. Arjen Steinerrel helyszíni egyeztető
tárgyalást folytattam a laktanyai habüveg beruházással
kapcsolatban.

2013. november 7.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum igazgatójával, Nagy
Eörsnével folytattam egyeztetést az intézményvezetői pályázattal
kapcsolatban.

2013. november 7.

A Magyar Közút KHT képviselőjével, Zsigrai Bencével
folytattam megbeszélést az Ipar utcai fejlesztés átadás-átvételével
kapcsolatban.

2013. november 8.

Szent Márton-napi újbor ünnepén vettem részt.

2013. november 9.

Az egyházi iskola és óvoda, valamint a Nagycsaládosok
Egyesülete által szervezett Szent Márton-napi rendezvényen
vettem részt a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános
Iskolában.

2013. november 11.

Vinum Vulcanum Borlovagrend 25 éves jubileumi rendezvényén
és Szent Márton-napi megemlékezésen vettem részt.

2013. november 12.

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt.

2013. november 12.

Kovacsics Árpáddal folytattam egyeztetést a strand kút ügyében,
illetve a munkásszálló bérbeadásával kapcsolatban a Hajléktalan
Szálló átmeneti megoldása érdekében.

2013. november 12.

Keszthelyi Tiborral, az MVH képviselőjével
egyeztetést a reptérhasználat ellenőrzése kapcsán.

2013. november 13.

Szőcs Évával, a VOKE igazgatójával egyeztető tárgyalást
folytattam a jövő évi programokkal, együttműködéssel
kapcsolatban.

2013. november 13.

Németh Istvánnal, a Közvilágítási Egyesület képviselőjével a
közvilágítás karbantartásával kapcsolatos aktuális kérdésekről
folytattam egyeztetést.

2013. november 14.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2013. november 14.

A Vívószövetség elnökét, Csampa Zsoltot fogadtam a Balaton
Vívóklub meglátogatása alkalmából.

folytattam
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Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013. szeptember16.

Török Gyuláné postavezetővel folytattam tárgyalást a kisposták
problémáinak ügyében.

2013. szeptember 16.

Elektro-Csali Kft képviselőjével folytattam tárgyalást.

2013. szeptember 18.

A felújított vívóterem átadásán vettem részt.

2013. szeptember 19.

DRV Zrt képviselőivel folytattam tárgyalást a vízmérő órák
ügyében.

2013. szeptember 23.

Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.

2013. szeptember 28-29.

Pozsonyban, Ruzsinov településrész búcsúján vettem részt.

2013. szeptember 30.

DRV Zrt képviselőivel folytattam tárgyalást az E-közmű
bevezetésével kapcsolatban.

2013. október 3.

Remondis Kft taggyűlésén vettem részt.

2013. október 4.

Aradi vértanúk megemlékezésén vettem részt.

2013. október 7.

Csermák József Rendezvénycsarnok névadó ünnepségén vettem
részt.

2013. október 8.

A TIED Egyesület nemzetközi delegációját fogadtam.

2013. október 10.

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

2013. október 16.

Városgazdálkodási Kft
ünnepségén vettem részt.

2013. október 21.

Fogadóórát tartottam a Városházán és a Dobó lakótelepen.

2013. október 24.

Tárgyalást folytattam a közvilágítás energia kérdésében.

2013. október 29.

Bonyhádon a városi strandot tekintettem meg.

2013. október 30.

Defibrillátor készülék átadásán vettem részt.

2014. november 4.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén
vettem részt.

2013. november 6.

Tárgyalást folytattam a városi strand ügyében.

2013. november 6.

Tárgyalást folytattam a volt laktanya hasznosítása ügyében.

kisebbségi

tulajdonosa

elköszönő
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2013. november 11.

Fogadóórát tartottam.

2013. november 12.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Intézményi Tanács
ülésén vettem részt.

2013. november 12.

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt.

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2013. szeptember 8.

Badacsonyi szüreti felvonuláson vettem részt.

2013. szeptember 13.

Rausz István
megbeszélést.

2013. szeptember 13.

Tapolca és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvédelmi,
Érdekképviseleti Egyesülete közgyűlésén vettem részt.

2013. szeptember 16.

Fogadóórát tartottam.

2013. szeptember 18.

Vívóterem átadásán vettem részt.

2013. szeptember 19.

Juhász Gyula utcában lévő KRESZ tanpálya avatásán vettem
részt.

2013. szeptember 20-21.

Tamási Áron Művelődési központ ünnepélyes megnyitásával
kapcsolatos rendezvényeken vettem részt.

2013. október 1.

Szauer Istvánnal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Veszprémi Tankerület igazgatójával egyeztető megbeszélést
folytattam.

2013. október 4.

Aradi vértanúk megemlékezésén vettem részt.

2013. október 4-5.

Pisztráng Fesztivál rendezvényein voltam jelen.

2013. október 12.

Megbecsülés Idősek Otthona által
hozzátartozó találkozón vettem részt.

2013. október 14.

Fogadóórát tartottam.

2013. október 14.

Helyi Védelmi Bizottság ülésén voltam jelen.

2013. október 14.

Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület 40 éves
évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen képviseltem
Tapolca Város Önkormányzatát.

2013. október 23.

Ünnepi megemlékezésen vettem részt a Katonai Emlékparkban.

rendőrkapitány

úrral

folytattam

szervezett

egyeztető

gondozó-
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2013. október 26.

Az Ifjúsági Fúvószenekar jubileumi koncertjén vettem részt.

2013. október 30.

A Tamási Áron Művelődési Központban defibrillátor átadásán
vettem részt.

2013. november 4.

A Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat megnyitóján
voltam jelen Veszprémben, a Pannon Egyetemen.

2013. november 12.

Rendkívüli képviselő-testületi ülésen vettem részt.

2013. november 13.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
a TOP 100 Veszprém Megye gazdasága 2012. című kiadvány
bemutató rendezvényén vettem részt.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
162/2012. (XI.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Régi” és a diszeli városrészi temetőben a síremlékek
állapotának vizsgálatával kapcsolatos intézkedéseket megtegye. Határidő: 2013. október 30.
Felelős: polgármester
A városban a síremlékek állapotának felülvizsgálatára történő felhívást közzétettük.
A lakosság egy része nyilatkozattal igazolta, hogy az általa állíttatott/gondozott
síremlék nem balesetveszélyes. A Mindenszentek ünnepe előtt a temetőőrök
balesetveszélyes síremléket nem jeleztek.
128/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy az önkormányzat fennmaradt adósságállománya állami általi átvállalását a
Raiffeisen Bank Zrt kezdeményezze. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
vállalja, hogy a bank részére az átvállalásra felkínált adósságrész 7 %-ának megfelelő
összeget a 2013. évben tervezett hitelek tőke és járulékfizetése előirányzatai terhére megtéríti,
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztésben szereplő megállapodás aláírására.
Határidő: megállapodásban foglaltak szerint Felelős: polgármester
A határozat visszavonásra került.
131/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
fénykereszt felállításához összegyűjtött – államháztartáson kívül érkező forrás – 182.000,Forint, azaz Száznyolcvankettőezer Forint összeget átveszi Hederics Józsefné Tapolca,
Martinovics u. 15. szám alatti lakos megbízottól. Tisztelettel megköszöni az adományok
felajánlását. Felhatalmazza a polgármestert a pénzösszeg átvételéről szóló megállapodás
aláírására. Határidő: 2013. szeptember 15. Felelős: polgármester
A fénykereszt felállításához összegyűjtött 182.000 Ft az önkormányzat költségvetési
számlájára befizetésre került.

7
132/2013. (VIII.30.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
mint a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint
nyilatkozik arra, hogy a támogatást igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a
meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken szervezeti változás, feladatátadás következtében a támogatást igénylő
fenntartói körén kívüli Tapolca tagönkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi
létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető létszám, - és álláshely átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a felmentéssel együtt járó
létszámcsökkentésről.
A Társulási Tanács 54/2013. (VII. 31.) számú határozatával döntött arról, hogy a
létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő
folyamatosságának megszakítása nélküli tovább-foglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi
munkakörben: belső ellenőr: 1 fő
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő- testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Tanács 55/2013. (VII. 31.) határozatával elfogadott, a Társulás
létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - a
Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő- benyújtását támogatja,
azzal egyetért. Határidő: 2013. szeptember 15. Felelős: polgármester
A határozat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére megküldésre került.
136/2013. (IX.20.) Kt. határozatával A Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot elfogadja. Határidő:
azonnal Felelős: jegyző
A határozat alapján a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
beépítésre került Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe.
142/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás megszüntetéséről és vagyonának
felosztásáról szóló 4/2013. (VIII. 28.) BSTT határozatban foglaltakat elfogadja és jóváhagyja
az alábbiak szerint:
A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsa:
1. A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulást az egyes szakképzési és
felnőttképzési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXV. sz. törvénnyel
módosított, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/A. § (7) bekezdése
alapján 2012. december 31. napjával jogutód nélkül megszünteti.
2. Egyetért azzal, hogy az egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú törvények
módosításáról szóló 2012. évi CCXV. sz. törvénnyel módosított, a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény 92/A. § (7) bekezdése alapján a Társulás 2012. december
31. napjával jogutód nélkül történő megszüntetésére figyelemmel,
a) a Társulás rendelkezésére álló tárgyi eszközöket a Balaton-felvidék – Somló Szakképzésszervezési Társulás keretein belül működő szakképző iskolákkal korábban megkötött, a
szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi
CLV. törvény 31. § (1) bekezdésében, illetve a szakképzési hozzájárulásról és a képzés
fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 4.§ (5) illetve 5.§ (2)
bekezdéseiben megjelölt fejlesztési támogatás felhasználásáról szóló megállapodásnak
megfelelően a Társulásban résztvevő önkormányzatoknak térítésmentesen átadja. Az
önkormányzatok a szakképző iskolák fenntartói részére ezen eszközöket a szakképzési
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feladatok ellátása érdekében térítésmentesen átadják, az átadást szabályozó közoktatási
megállapodásban rögzített időpontig. Az iskola fenntartója köteles az így átvett
eszközök felülvizsgálatát, karbantartását, működését, javítását finanszírozni.
Önkormányzat neve, címe

Iskola neve, címe

Fenntartó neve, címe

Ajka Város Önkormányzata 8400
Ajka Szabadság tér 12.

Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka Bródy
Imre utca 2.

Hit Gyülekezete 8400 Ajka Esze T. u. 1.

Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Tapolca Város Önkormányzata 8300
Szakiskola és EGYMI 8297 Tapolca-Diszel Templom
Tapolca Hősök tere 15.
tér 3.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor utca 32.
/Képviseli: Tapolcai Tankerület 8300,
Tapolca Kossuth L. u. 2./

Balatonfüred Önkormányzata 8230
Balatonfüred, Szent István tér 1.

Szent Benedek Gimnázium- Szakképző Iskola és
Kollégium Balatonfüredi Széchenyi Ferenc
Tagintézménye 8230 Balatonfüred Hősök tere 1.

Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi
Főapátság 9090 Pannonhalma, Vár 1.

Tapolca Város Önkormányzata 8300
Tapolca Hősök tere 15.

Széchenyi István Szakképző Iskola 8300 Tapolca
Móricz Zsigmond utca 8.
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b) a Társulás 2012. december 31. napján fennálló kötelezettségeit, valamint tulajdonát a
társulás tagjai megosztják egymás között az előterjesztés 1. mellékletének táblázata
alapján és átadja – pénzeszközt átutalja – a társulásban résztvevő önkormányzatoknak,
akik legkésőbb 2013. szeptember 15-ig átutalják a megjelölt intézmények számlájára. Az
önkormányzatok a szakképző iskolák fenntartói részére ezen eszközöket az átadást
szabályozó közoktatási megállapodásban rögzített időpontig a szakképzési feladatok
ellátása érdekében térítésmentesen adják át. Az iskola fenntartója köteles az így átvett
eszközök felülvizsgálatát, karbantartását, működését, javítását finanszírozni.
c) a fennálló szerződések megszüntetésre kerüljenek az esedékes díjak egyidejű
megfizetése mellett.
d) a Társulás bankszámlája 2013. augusztus 31-ig megszüntetésre kerüljön.
3. Felhatalmazza Marton Józsefet, a Társulási Tanács elnökét, hogy az ESZA Társadalmi
Szolgáltató Nonprofit Kft-nél kezdeményezze a TÁMOP–2.2.3–09/1–2009-005 számú projekt
támogatási szerződéseinek módosítását. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént.
143/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának
megszüntetéséről szóló megállapodást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti formában
és tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
A Képviselő – testülete felhatalmazza a polgármestert a megszüntetést tartalmazó
megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok
részére a megszüntető megállapodást aláírás céljából küldje meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A megszüntető megállapodás aláírása a társulásban részt vevő önkormányzatok
részéről még folyamatban van, Balatonfüred képviselő-testülete a 2013. november 29-i
ülésen tárgyalja majd az előterjesztést.
144/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete
felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzatai Hivatal jegyzőjét, hogy a társulásban részt vevő
önkormányzatok által aláírt megszüntető megállapodást a közhiteles törzskönyvi
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nyilvántartást vezető Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának, illetve a
Veszprém Megyei Kormányhivatalnak küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: jegyző
A megszüntető megállapodás aláírása, valamint a MÁK Veszprém Megyei
Igazgatósága felé történő megküldése folyamatban van.
145/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Tapolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját ötéves, 2013-2018-ig terjedő időtartamra,
kétévenkénti felülvizsgálattal és azzal a módosítással, mely szerint
- a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnevezés helyett Tapolca Környéki
Önkormányzati Társulás , valamint a
- Polgármesteri Hivatal elnevezés helyett Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
megfogalmazás szerepeljen,
elfogadja. Az Önkormányzat az általa fenntartott intézmények számára feladatul adja, a nem
önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A módosítás megtörtént, az aláírás folyamatban van.
146/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

a határozat mellékletét képező, a „Norvég Alap” támogatásának elnyerésére
előkészített projektjavaslatot megismerte;

támogatja, hogy a projektjavaslat felhasználásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által közzétett "A helyi önkormányzatok kapacitásfejlesztése a közszolgáltatások
minőségének javítása és a helyi gazdaság fejlesztése érdekében/Capacity-building of local
governments for enhancing quality of public services and for promoting local economic
development" című felhívásra „Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság” címmel pályázat
kerüljön benyújtásra legfeljebb 979.700 EUR, azaz Kilencszázhetvenkilencezer-hétszáz euró
összegben (amely a pályázati felhívásban 283,4 HUF/EUR rögzített árfolyamon 277.646.980.Ft, azaz, Kétszázhetvenhétmillió-hatszáznegyvenhatezer-kilencszáznyolcvan forint) Tapolca
Város Önkormányzata vezető partnerségével 2014. március 1. és 2016. január 31-ig tartó
megvalósítási időszakra;

a szükséges 5%-os mértékű saját erő megfizetésére előzetes kötelezettséget vállal a
2014-2015-2016-os évek önkormányzati fejlesztési költségvetései terhére:
 2014. évben legfeljebb 18.000 EUR, azaz Tizennyolc ezer euró (5.101.200.-Ft, azaz
Ötmillió-egyszázegyezer-kettőszáz forint);
 2015. évben legfeljebb 18.000 EUR, azaz Tizennyolc-ezer euró (5.101.200.-Ft, azaz
Ötmillió-egyszázegyezer-kettőszáz forint);
 2016. évben legfeljebb 12.985 EUR, azaz Tizenkettőezer-kilencszáznyolcvanöt euró
(3.679.949.-Ft, azaz Hárommillió-hatszázhetvenkilencezer-kilencszáznegyvenkilenc
forint) összegre.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására, felhatalmazza a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2013. szeptember 30., illetve folyamatos Felelős:
polgármester
A pályázat benyújtásra került, annak formai ellenőrzése lezárult, szakmai értékelésre
bocsátották.
147/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.
évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
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Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és
a pályázati kiírás közzétételére. Határidő: 2013. október 11. Felelős: polgármester
A csatlakozási nyilatkozat aláírása megtörtént, a pályázatok 2013. november 15-ig
érkezhetnek be az Általános Igazgatási Csoporthoz.
149/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kezdeményezi a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a Tapolca, 1896 hrsz-ú
ingatlanon elhelyezett alábbi haditechnikai eszközök tulajdonjogának térítésmentes átvételét:
Megnevezés
1
2
3
4
5
6

T-34 közepes harckocsi
T-55 közepes harckocsi
D-944 PSZH
1943M 57 mm-es páncéltörő ágyú
1942M 76 mm-es páncéltörő ágyú
D-44 85 mm-es hadosztályágyú

Gyarapodási /
Leltári szám
2007.141.1.
2007.136.1.
2007.142.1.
2007.138.1.
2007.139.1.
2007.140.1.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog átvételére vonatkozó
megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozatot október elején megküldtük a MH Hadtörténeti
Intézet és Múzeum részére, azóta válasz nem érkezett.
150/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által
a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló
1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatban nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást
támogatni kívánja az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50
cm-es faragott terméskő felajánlásával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a terméskövet elkészíttesse és azt Komlóska Község
Önkormányzata részére eljuttassa.
A terméskő elkészítésének költsége Tapolca város 2013. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2013. (II. 25.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet 1.1. Általános tartalék terhére biztosítható. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A terméskő elkészíttetése folyamatban van.
151/2013. (IX.20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2013. augusztus 30-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén elfogadott 128/2013. (VIII.30.)
képviselő-testületi határozatát visszavonja. Nem járul hozzá, hogy az önkormányzat
fennmaradt adósságállománya állami átvállalását a Raiffeisen Bank Zrt. kezdeményezze.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A 128/2013. (VIII.30.) Kt. számú határozat visszavonásra kerül a határozattal, így az
önkormányzat a Raiffeisen Bankkal nem kezdett egyeztetésbe a fennmaradó
adósságállomány átvállalása ügyében.

11
152/2013. (IX.20.) Kt. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca 0100 hrszú kivett út művelési ágba tartozó ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását
támogatja és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel szerződés kíván kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes tulajdonba adásra
vonatkozó szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 2013. augusztus 6-án kelt levelében kérte Tapolca
Város Önkormányzatától a Tapolca 0100 hrsz-ú út térítésmentes önkormányzati
tulajdonba adásával kapcsolatban a kérelem érdemi elbírálásához szükséges
dokumentumokat. Ezeket 2013. szeptember 24. napján postai úton és elektronikusan is
megküldtük. Ez idő óta semmilyen választ, visszajelzést nem kaptunk.
154/2013. (X.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013.
évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatási rendszerben támogatási
igénybejelentést kíván benyújtani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint
az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló
90/2013. (X.7.) VM rendeletben foglaltak szerint a támogatási igénybejelentést nyújtsa be.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázati anyagban Tapolca város nem szerepelt, mert a pályázati feltételeknek
nem felelt meg.
A Tapolca Egészségturizmus Piacszervező Nonprofit Kft. (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.)
felszámolása megtörtént, 2013. szeptember 16-án Tapolca Város Önkormányzatát megillető
871.172 Ft az önkormányzat bankszámlájára megérkezett.
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. november 15.

Császár László
polgármester

