TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
8301 Tapolca, Hősök tere 15.
Ügyiratszám: 1/22‐41/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2017. november 7‐én
(kedd) 8.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)
Jelen vannak: Dobó Zoltán
Bakos György
Buzás Gyula
Császár László
Dr. Décsey Sándor
Koppányi Ferenc
Kozma Henrik
Lévai József
Pass Sándor
Sólyom Károly
Vajda Attila
Igazoltan maradt távol:
Marton József

polgármester

képviselők

képviselő

Tanácskozási joggal, meghívott vendégek:
dr. Németh Mária Anita jegyző, dr. Iker Viktória aljegyző, Schönherrné Pokó
Ildikó pénzügyi irodavezető, Parapatics Tamás pályázati csoportvezető,
Molnár Károly általános igazgatási csoportvezető, Kovács Melinda
sajtóreferens, Farkas Hajnalka jegyzőkönyvvezető
Lamperth Tamás – Balatonfüredi Tankerületi Központ munkatársa, Szabó
Lajos Konrád – Balatonfüredi Tankerületi Központ igazgatója, Varga Tiborné
– Batsányi János Gimnázium és Kollégium igazgatója, Baski Sándor

1

Dobó Zoltán polgármester: Köszönti a megjelenteket, a meghívott vendégeket, a
Képviselő – testület tagjait, a hivatal munkatársait a mai rendkívüli nyilvános képviselő –
testületi ülésen.
Megállapítja, hogy a képviselő – testület 11 fő jelenlétével határozatképes, az ülést
megnyitja. Marton József képviselő jelezte távolmaradását.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
Javaslatát szavazásra teszi fel.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:

149/2017. (XI. 07.)

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete mai rendkívüli
nyilvános ülésének napirendjét a következők szerint fogadja el és
tárgyalja.
NAPIREND
1)

„A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony
felújítása” című projekt megvalósítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2)

Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény
benyújtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. „A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása” című projekt
megvalósítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri Buzás Gyula
képviselőt, ismertesse a Humán és a Gazdasági Bizottság álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Humán és a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.
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Dobó Zoltán polgármester: Képviselőtársait, valamint a meghívott vendégeket kérdezi,
van‐e észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban?

Az előterjesztéshez kérdés , vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán
polgármester a határozati javaslatokat szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:

150/2017. (XI. 07.)

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete felkéri Tapolca
Város Polgármesterét a TOP‐3.2.1‐15‐VE1‐2016‐00005 kódszámú, „A
Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása”
című projekt megvalósítása érdekében
 a Támogatási Szerződése aláírására, a projekt indításával
kapcsolatos intézkedések megtételére;
 a pótlólagos külső, hazai források felkutatására, bevonására, a
műszaki tartalom változtathatósága vizsgálatára, a
közbeszerzési ajánlatkérés költségcsökkentő részletei
kidolgozására;
 tegyen javaslatot a projekt megvalósítási időtartamában az
önkormányzati költségvetési források megosztására,
ütemezésére;
 a feltételekhez kötött, a kivitelezési szerződéshez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 10 igen szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
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151/2017. (XI. 07.)

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a TOP‐3.2.1‐15‐
VE1‐2016‐00005 kódszámú, „A Batsányi János Gimnázium épülete
energiahatékony felújítása” című projekt megvalósítása
folyamatában a feltételekhez kötött, a kivitelezési szerződéshez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően dönt a
projekt folytatásáról vagy lezárásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
Dobó Zoltán polgármester: Az előterjesztés ismertetése után felkéri Buzás Gyula
képviselőt, hogy ismertesse a bizottságok álláspontját.
Buzás Gyula képviselő: A Humán és a Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal támogatja az
előterjesztés elfogadását.

Az előterjesztéshez kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, Dobó Zoltán
polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 11 igen szavazattal – egyhangúlag ‐
az alábbi határozatot hozza:

152/2017. (XI. 07.)

KÉPVISELŐ‐TESTÜLETI

HATÁROZAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a szociális és
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben
foglalkoztatottak bérrendezésével kapcsolatos költségek
enyhítése céljából a Nemzetgazdasági Minisztérium és a
Belügyminisztérium által biztosított keretből 1.378.234,‐ Ft összegű
rendkívüli önkormányzati támogatás iránt nyújt be igényt.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a
szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.
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Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Lévai József alpolgármester: Bakos György képviselőtársuk kérdésére tájékoztatásul
elmondja, hogy a lakossági zöldhulladékkal kapcsolatban Ficsor Elza ügyvezető igazgatótól
azt a felvilágosítást kapta, hogy a tapolcai hulladékudvar lakosonként 150 kg erejéig
ingyenesen biztosítja a zöldhulladék elhelyezésének lehetőségét, csak ki kell szállítani.
Lakcímkártyát kell felmutatni, és nem feltétel, hogy egyszerre vigyék ki ezt a mennyiséget,
több részletben is lehetséges.
Bakos György képviselő: Kéri, hogy ezt az információt a Tapolcai Újságban is jelentesse
meg a hivatal.

Több napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén, Dobó Zoltán polgármester megköszöni
a részvételt és a rendkívüli nyilvános ülést 8.40 órakor bezárja.

Kmf.

Dobó Zoltán
polgármester

dr. Németh Mária Anita
jegyző
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