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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. május 30-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:
2014. április 17.

Egyeztető tárgyalást folytattam Kaiser Péterrel, a Lipóti Pékség
helyi boltvezetőjével.

2014. április 23.

Szent György-hegyi Napok ünnepélyes megnyitóján vettem
részt Hegymagason.

2014. április 24.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás bizottsági, illetve
tanácsülésén vettem részt.

2014. április 24.

Egyeztetést folytattam Éri László üzemvezetővel a DRV Zrt
részéről a strand víz- és csatorna bekötésével, tervezésével
kapcsolatban.

2014. április 25.

Szent György-hegyi Napok szakmai rendezvényén vettem
részt.

2014. április 27.

Szent György-hegyi Napok ünnepélyes felvonulásán vettem
részt Hegymagason.

2014. április 28.

Lipóti Pékség üzletének ünnepélyes megnyitóján vettem részt.

2014. április 28.

Veszprémben az E.ON gáz üzletágánál a laktanyai
gázfejlesztések lehetséges megoldásairól folytattam tárgyalást.

2014. április 29.

ÁROP szervezetfejlesztési programján vettem részt.

2014. május 1.

A városi ballagási ünnepségen vettem részt.
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2014. május 5.

Buchwardt Péterrel és Wiedner Rudolffal, a HUKE Kft
Celldömölki üzemének vezetőjével folytattam egyeztető
tárgyalást a habüveggyártás fejlesztésével kapcsolatban.

2014. május 5.

Fogadóórát tartottam.

2014. május 7.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsülésén
vettem részt.

2014. május 7.

Körzeti Atlétika Versenyen vettem részt, ahol ünnepélyes
keretek között kerültek átadásra a Tapolcai Sportakadémia SE
növendékeinek a HOR Zrt. által felajánlott sporteszközök.

2014. május 7.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által
szervezett hivatalos helyközi,- vasúti,- és autóbuszos
közszolgáltatási menetrend előkészítése érdekében menetrendi
egyeztető tárgyaláson vettem részt.

2014. május 13.

Helyi Értéktár Bizottság ülésén vettem részt.

2014. május 13.

A Megyei Labdarúgó Szövetség, a Veszprém Megyei
Rendőrkapitányság és a Veszprém Megyei Polgárőrség által
megkötött háromoldalú együttműködési megállapodás
ünnepélyes aláírásán vettem részt.

2014. május 14.

A MÁV Zrt Szombathelyi területi igazgatójával, és a helyi
vezetőséggel folytattam tárgyalást a Tapolcai Vasutas Nap és a
tapolcai vasútállomás fejlesztésével kapcsolatban.

2014. május 15.

Egyeztető tárgyalást folytattam a Tapolcai Városszépítő
Egyesület új elnökségével.

2014. május 16-17.

A Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségének
közgyűlésén vettem részt Simontornyán.

2014. május 20.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Közgyűlésén vettem
részt.

2014. május 21.

Szavazóköri delegáltak esküjét vettem ki.

2014. május 22.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége által
szervezett Veszprém megyei polgármesteri fórumon vettem
részt Pápán.

beszámoló

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2014. április 15.

Habüveg gyártással kapcsolatos tárgyalást folytattam.

2014. április 24.

DRV Zrt képviselőivel folytattam tárgyalást a strand víz- és
csatorna ellátásával kapcsolatban.

3
2014. április 25.

Az
Észak-Balatoni
Térség
Regionális
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati
Tanácsülésén vettem részt.

2014. április 28.

KÖGÁZ képviselőivel folytattam
gázellátásával kapcsolatban.

2014. május 7.

Vakok és Gyengénlátók Egyesülete éves taggyűlésén vettem
részt.

2014. május 7.

Távfűtési rendszerről való leválásáról tárgyaltam a Lóczy utcai
lakókkal.

2014. május 9.

Batsányi Emlékkoszorúzáson vettem részt.

2014. május 12.

Fogadóórát tartottam.

tárgyalást

Települési
Társulás
a

laktanya

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2014. április 22.

Fogadóórát tartottam.

2014. április 27.

Finn-Magyar Baráti Kör találkozóján vettem részt.

2014. április 28.

Batsányi megemlékezés megbeszélésén voltam jelen a Tapolcai
Városszépítő Egyesületnél.

2014. május 2.

Központi ballagási ünnepségen vettem részt.

2014. május 6.

Közbiztonsági
képviselőivel.

2014. május 12.

Batsányi János sírjának koszorúzásán vettem részt a régi
temetőben.

egyeztetést

folytattam

a

rendőrség

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
32/2014. (II.14.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a ,,BHA” Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezet gyártó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság
(8300 Tapolca, Dózsa György utca 34.; képviseli: Bíró Tibor ügyvezető) és Tapolca Város
Önkormányzata között 2013. augusztus 1-jén létrejött adásvételi szerződést módosító
tervezetet megismerte, azzal egyetért. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét 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 vonatkozásában a módosított adásvételi szerződés aláírására és a
bejegyzési engedély kiadására. Határidő: 2014. április 30. Felelős: polgármester
Az adásvételi szerződés aláírásra került, a bejegyzési engedély kiadására a vételár
teljes összegének beérkezését követően nyílik lehetőség.
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40/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával a Képviselő-testület a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradványa
elszámolásáról szóló beszámolót az előterjesztés 1., 2. és 3. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármesterek, jegyző
A három önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadást a Tapolcai
Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan megtárgyalta és elfogadta.
43/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 azonosítószámú, „A tapolcai belváros értékmegőrző
rehabilitációja” elnevezésű pályázat lezárása érdekében, Tapolca Város Önkormányzata
1/2014. (II.17.) Tapolca Város 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló rendelet 7. mell. 01. Cím pályázati tartalékok előirányzatán belül, a
jogorvoslati
kérelem
elbírálásáig
22.099.503,Ft-ot,
azaz
Huszonkétmilliókilencvenkilencezer-ötszázhárom forintot megelőlegez. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A jogorvoslati kérelem elbírálása még folyamatban van.
46/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szóló 13/2008. (VI.02.) Kt. rendelet végrehajtása céljából a 0283/15 helyrajzi
számú ingatlan belterületbe vonásával egyetért. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A képviselő-testületi döntésről az érintett ingatlan tulajdonosának tájékoztatása
megtörtént, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
47/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint a Tapolcai Bárdos
Lajos Általános Iskola fenntartója, az iskola alapító okiratában, alapdokumentumában a
Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi
János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye, valamint a Tapolcai Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye esetében
 az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladatot kiegészítse a többi tanulóval együtt
nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatása
alapfeladattal, ezen belül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók ellátásával,
 az általános iskolai alapfeladaton, a többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható sajátos
nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatásán belül, az értelmi fogyatékos
kategória „kibontásaként”, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátását rögzítse,
 az általános iskolai nevelés-oktatás alapfeladaton, a többi tanulóval együtt nevelhetőoktatható sajátos nevelési igényű tanulók integrált iskolai nevelése-oktatásán belül az
érzékszervi fogyatékos „kategóriát” a hallási fogyatékos és látási fogyatékos tanulók
ellátásával kiegészítse.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 2014. április 28-án
átadásra került.
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48/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Batsányi János Gimnázium és Kollégium működtetői feladatát ellátó
önkormányzat egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Batsányi
János Gimnázium és Kollégium alapdokumentumaiban
 a gimnáziumi nevelés és oktatás alapfeladatai között az „emelt szintű oktatás ellátása
angol, német és olasz nyelvből, valamint matematika tantárgyból” feladatokat feltüntesse,
 a négy évfolyam mellett az öt évfolyamot is szerepeltesse,
 a felvehető maximális tanulólétszámot 600 főről 400 főre csökkentse.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 2014. április 28-án
átadásra került.
49/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola működtetői
feladatát ellátó önkormányzat, egyetért azzal, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ a Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatás
alapfeladatán, a „kifutó” tanszakon, a cselló és az ütő tanszakot rögzítse, ezáltal módosítsa
az alapító okiratát.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 2014. április 28-án
átadásra került.
55/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői
feladatainak ellátására
a)
Décsey Sándort bízza meg.
Munkahely: Wass Albert Könyvtár és Múzeum
8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető)
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
A megbízás kezdő időpontja: 2014. május 1. helyett 2014. szeptember 01.
A megbízás megszűnésének időpontja: 2019. április 30. helyett 2019. augusztus 31.
Illetménye: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
besorolási bér.
Vezetői pótléka: a pótlékalap 225%-a.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A határozat Décsey Sándor részére 2014. április 25-én átadásra, a Wass Albert
Könyvtár részére 2014. április 28-án megküldésre került.
56/2014. (IV.25.) Kt. számú határozatával Tapolca Város Önkormányzata köszönetét fejezi ki
Nagy Eörsnének a tíz éves eredményes intézményvezetői munkájáért.
További munkájához jó egészséget és sok sikert kíván. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A határozat Nagy Eörsné részére megküldésre került 2014. április 28-án.
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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, 2014. május 22.

Császár László
polgármester

