1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/157-13 /2016.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. november 25-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Beszámoló a polgármester
tárgyalásairól, valamint a
határozatainak végrehajtásáról

és az alpolgármesterek
Képviselő-testület lejárt

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Döméné Domonkos Bernadett főelőadó

fontosabb
határidejű

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2016. október 21.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai által az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezésén vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2016. október 21.

Harmathy Miklós könyvbemutatóján vettem részt a Wass
Albert Könyvtár és Múzeumban.

2016. október 22.

Lakó – Hozzátartozó – Dolgozó találkozón vettem részt a
Megbecsülés Idősek Otthonában.

2016. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezéseken vettem részt a
Tóparton, a Régi köztemetőben és a Hősök Parkjában.

2016. október 24.

Sági Istvánnal, a Pápai Szakképzési Centrum igazgatójával
folytattam megbeszélést.

2016. október 25.

Bizottsági üléseken vettem részt.

2016. október 26.

Tóth Ferenccel, a Vasutas Nyugdíjasok Egyesülete elnökével
folytattam megbeszélést.

2016. október 26.

Szépkorút köszöntöttem.

2016. október 27.

Szencz Lajossal, az SZ-L Bau Kft igazgatójával a Városi Piac
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felújítására vonatkozó vállalkozói
ünnepélyes keretek között.

szerződést

írtam

alá

2016. október 28.

Képviselő-testületi ülésen vettem részt.

2016. október 28.

A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
fennállásának 45. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
koncerten vettem részt.

2016. október 29.

II. Ütős utánpótlás tollaslabda verseny megnyitóján vettem
részt a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

2016. november 2.

A Fő tér 21. számú társasház közgyűlésén vettem részt.

2016. november 2.

Szollár Gyulával, a Széchenyi István Baptista Gimnázium és
Szakképző Iskola igazgatójával folytattam megbeszélést.

2016. november 4.

Az 1956-ban, a Tapolcai Járási Forradalmi Nemzeti Tanács
börtönbüntetést szenvedett tagjai emléktáblájának avató
ünnepségén vettem részt a Tapolcai Járási Hivatal falánál.

2016. november 8.

Baráth Szilárddal, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti
Intézet és Múzeum Centenáriumi Programiroda képviselőjével
és Dr. Décsey Sándor képviselővel fogytattam megbeszélést a
1956-ban elesett katonák emléktáblájának állítása ügyében.

2016. november 11.

Pécel Város Önkormányzata delegációját fogadtam.

2016. november 11.

„Szociális Munka Napja 2016.” című rendezvényen vettem
részt a Tamási Áron Művelődési Központban.

2016. november 11-13.

A szlovákiai Bratislava-Ruzinov polgármestere meghívására a
„Ruzinovi folklór fesztivál és népművészeti vásáron” vettem
részt, ahol Tapolca város is standot állított.

2016. november 14.

Horváth Gáborral, a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
elnökével folytattam megbeszélést.

2016. november 14.

Fogadóórát tartottam.

2016. november 17.

Gárdos Tamással folytattam megbeszélést.

Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2016. október 21.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai által az 1956os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepi megemlékezésén vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.

2016. október 23.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezéseken vettem részt a
Tóparton, a Régi köztemetőben és a Hősök Parkjában.
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2016. október 24.

Fogadóórát tartottam.

2016. október 27.

Városi Strand bejárásán vettem részt.

2016. október 27.

Rák Károllyal
kapcsolatban.

2016. október 27.

Szauer Istvánnéval, a Veszprémi Tankerületi Központ
igazgatójával folytattam egyeztetést a Szász Márton Általános
Iskola és a Pedagógiai Szakszolgálat átadás-átvétele ügyében.

2016. november 7-11.

Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság című projekt
keretében tanulmányúton vettem részt a norvégiai
donorpartnereknél (Lillehammer város és Lillehammer
Egyetem), melynek célja a vállalkozói támogató szolgálat
kialakítása és működtetése, a fiatalok vállalkozóvá válása volt
az élhetőbb település fejlesztése érdekében.

2016. november 14.

Glattfelder Bélával, a Megújuló Energia Platform elnökvel
folytattam tárgyalást a hőközpont korszerűsítése ügyében.

folytattam

megbeszélést

földvásárlással

Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2016. október 21.

Harmathy Miklós könyvbemutatóján vettem részt a Wass
Albert Könyvtár és Múzeumban.

2016. október 21.

1956-os eseményekről szóló irodalmi műsoron vettem részt a
Wass Albert és Könyvtárban.

2016. október 25.

Bizottsági üléseken vettem részt.

2016. október 26.

Ádám Csabával folytattam megbeszélést.

2016. október 28.

Képviselő-testületi ülésen voltam jelen.

2016. november 7.

Dr. Varga Lászlóval folytattam megbeszélést.

2016. november 7.

Fogadóórát tartottam.

2016. november 8.

Dr. Gelencsér Mihállyal folytattam megbeszélést.

2016. november 11.

„Szociális Munka Napja 2016.” című rendezvényen vettem
részt a Tamási Áron Művelődési Központban.

2016. november 11-13.

A szlovákiai Bratislava-Ruzinov polgármestere meghívására a
„Ruzinovi folklór fesztivál és népművészeti vásáron” vettem
részt, ahol Tapolca város is standot állított.
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A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:
147/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
gyermekjóléti ellátások biztosítására 9 fő létszámmal Tapolcai Család- és Gyermekjóléti
Központ néven intézményt hoz létre. A Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ alapító
okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti formában elfogadja. Felkéri a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy nyilvántartásba vétel céljából az Alapító Okiratot a
MÁK Törzskönyvi nyilvántartása részére küldje meg. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
A törzskönyvi bejegyzés iránti kérelem a Magyar Államkincstárnak megküldésre
került.
Az országgyűlés előtt az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/12720. sz. törvényjavaslattal kapcsolatban több módosító
indítványt is benyújtottak, melyek szerint 2017. január 1-től a család- és
gyermekjóléti központ maradhat társulás fenntartásában.
A törvényjavaslat várhatóan december elején kerül elfogadásra, így a központtal
kapcsolatos további ügyintézés ennek ismeretében változhat. Amennyiben
elfogadásra kerül, hogy a társulások továbbra is működtethetik a család- és
gyermekjóléti központokat, az önálló intézmény megalapítására nem lesz szükség,
és az erről szóló határozat, illetve a kiírt intézményvezetői pályázat visszavonásra
kerül.
148/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
fenntartásában működő Tapolcai Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői
feladatainak ellátására az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint pályázatot ír ki. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester
Az intézményvezetői
közzétettük.

pályázatot

a

jogszabályi

előírásoknak

megfelelően

149/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolcai Média Közalapítványt 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint működési
támogatásban részesíti. A támogatás forrása a Tapolca város 2016. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 7. melléklet Működési célú általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a támogatási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A támogatási szerződés elkészült, a támogatás összegét a Média Közalapítvány
részére átutaltuk.
150/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint a véleményezési szakaszban
beérkezett véleményeket megismerte, az azok alapján a tervező által megfogalmazott
válaszokat
elfogadja.
Tapolca
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
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településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát lezárja, az egyeztetési
anyagot a záró véleményezés megindítására alkalmasnak találja. Felkéri a polgármestert,
hogy a döntés dokumentálásáról és közzétételéről gondoskodjon. Felkéri a polgármestert a
záró véleményezési szakasz kezdeményezésére és lebonyolítására azzal, hogy a
tervdokumentációt végső szakmai véleményezésre az Állami Főépítésznek küldje meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A véleményezési szakasz lezárásaként a településrendezési eszközök
módosításához készült dokumentációt az állami főépítésznek záró véleményezésre
megküldtük. Az állami főépítésszel történt egyeztetés szerint a záró véleményezést
november 17-ig megküldi, ennek megfelelően a november 25-i képviselő-testületi
ülésen az megtárgyalható. Amennyiben a képviselő-testület az állami főépítész
záró szakvéleményét elfogadja, a módosított településrendezési eszközök hatályba
lépnek.
154/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a megkötendő vagyonkezelési megállapodásokban
kezdeményezze a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao)
alapján a Tapolca Városi Sportegyesület által benyújtott (Tapolca Város Önkormányzata által
jelentős önrésszel támogatott) pályázatokban (lezárt, folyamatban levő) részt vevő
szakosztályok ingyenes tornaterem használatát a pályázatban vállalt időkeret mértékéig.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Az egyeztetés a Balatonfüredi Tankerületi Központtal megtörtént, a kötendő
vagyonkezelési szerződésben kezdeményeztük a határozatban foglaltakat.
155/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött 201617-KONV-236 azonosítószámú támogatási kérelemben a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére
tisztálkodó szerekre elnyert 159.000,- Ft, egyszeri, vissza nem térítendő alapítványi
támogatást - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.
§ (4) bekezdése alapján - befogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Az alapítványi támogatást a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) bekezdésének
megfelelően Tapolca Város Önkormányzata befogadta.
156/2016. (X.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért Közalapítvány között létrejött 201617-KONV-781 azonosítószámú támogatási kérelemben a Szociális és Egészségügyi
Alapellátási Intézet Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedő részére
tárgyi eszközök beszerzésének támogatására elnyert 445.000,- Ft, egyszeri, vissza nem
térítendő alapítványi támogatást - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 42. § (4) bekezdése alapján – befogadja. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő – testülete 50.000,- Ft önerőt biztosít Tapolca Város 2016. évi költségvetésének
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati
rendelet 7. melléklete Pályázati tartalék előirányzata terhére. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester
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Az alapítványi támogatáshoz biztosítandó önerőt Tapolca Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésének pályázati tartaléka terhére biztosítja a képviselőtestület.

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 JAVA S L A T
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2016. november 18.

Dobó Zoltán
polgármester

