1. NAPIREND

Ügyiratszám: 1/164-1 /2019.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. február 14-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb
tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Döméné Domonkos Bernadett önkormányzati ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2018. december 5.

Fehér Bot Napja alkalmából megtartott rendezvényen
vettem részt.

2018. december 6.

Mikulás Napja című rendezvényen vettem részt a
Tapolcai Kertvárosi Óvodában.

2018. december 7.

Hajdú Attilával, a Veszprémber Zrt vezérigazgatójával, és
Horváth Béla építésvezetővel folytattam tárgyalást.

2018. december 7.

Kasza Tamással folytattam megbeszélést.

2018. december 7.

Szépkorút köszöntöttem.

2018. december 7.

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Tapolcai Szervezete és a Tapolca és Környéke Bányászati
Hagyományápoló Egyesület által szervezett táblaavatón,
és Szent Borbála, a bányászok védőszentje tiszteletére
rendezett szakestélyen vettem részt.

2018. december 8.

Thai Box Szakosztály évzáró rendezvényén vettem részt.

2018. december 8.

A
Tapolcai
Általános
Iskola
Batsányi
János
Tagintézménye szülői munkaközössége által szervezett
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bálon vettem részt a Hotel Pelionban.
2018. december 9.

Forraltbor főző versenyen vettem részt a Fő téren.

2018. december 10.

„Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési éskezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1.)” című sajtónyilvános
mérföldkőrendezvényén voltam jelen.

2018. december 10.

A Windsingers adventi koncertjén vettem részt a Wass
Albert Könyvtárban.

2018. december 12.

Németh Norberttel folytattam megbeszélést.

2018. december 12.

Tapolca
és
Környéke
Kistérségi
Nyugdíjasok
Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete „Adventi
várakozás” című karácsonyi ünnepségén vettem részt a
Tamási Áron Művelődési Központban.

2018. december 12.

Bedő Lajos polgármesterrel folytattam megbeszélést a
Tapolca-Zalahaláp
kerékpárút
megvalósításával
kapcsolatban.

2018. december 13.

VII. Mézes-mázos kiállítás megnyitó
vettem részt a Hotel Pelionban.

2018. december 14.

Mónus József íjász előadásán vettem részt a Belvárosi
Közösségi Házban.

2018. december 14.

A Tapolcai Városgazdálkodási Kft évzáró rendezvényén
vettem részt.

2018. december 15.

A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban tartott
„HPV fele se mese” című előadáson vettem részt.

2018. december 15.

A Tapolcai Diák- és Közétkeztető
rendezvényén vettem részt.

2018. december 15.

Játékvezetők bálján vettem részt a Tóparti Étteremben.

2018. december 16.

Mindenki Karácsonya című rendezvényen vettem részt a
Fő téren.

2018. december 17.

Bándi Andrással, a Reperál Kft igazgatójával folytattam
megbeszélést TAO támogatás ügyében.

2018. december 17.

Nyugdíjas köztisztviselők karácsonyi ünnepségén vettem
részt a hivatal udvari tanácstermében.

2018. december 17.

A Tapolca Kft évzáró rendezvényén vettem részt a Tamási
Áron Művelődési Központban.

rendezvényén

Kft

évzáró

3
2018. december 18.

Szépkorút köszöntöttem.

2018. december 18.

Dr. Stark Borbálával folytattam megbeszélést TAO
támogatás ügyében.

2018. december 19.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola karácsonyi
hangversenyén vettem részt a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templomban.

2018. december 21.

Tímár
Krisztinával,
az
Experidance
képviselőjével folytattam megbeszélést.

2018. december 27.

A Tapolca Városi SE Sakkszakosztálya évzáró ülésén és
évzáró rendezvényén vettem részt a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

2018. december 28.

Tanúhegyek Egyesület évzáró rendezvényén vettem részt
a Batsányi János Művelődési Központban.

2018. december 30-31.

Szilveszteri hétvége Tapolcán című rendezvénysorozat
programjain vettem részt.

2019. január 4.

Újévi Köszöntő című rendezvényen vettem részt a Tamási
Áron Művelődési Központban.

2019. január 8.

Ambrus Lászlóval és Csank Péterrel, a Cellcomp Kft
képviselőivel folytattam tárgyalást telekalakítás ügyében.

2019. január 9.

Széll Tamással folytattam megbeszélést az Ady Endre
utcai egykori magtár épületével kapcsolatban.

2019. január 9.

Kazinczy Zoltán közös képviselővel folytattam tárgyalást
a Keszthelyi u. 3. számú épület homlokzat-felújításával
kapcsolatban.

2019. január 9.

Kranabeth Tamással folytattam megbeszélést
honvédségi ingatlan vásárlásával kapcsolatban.

2019. január 9.

Fazekas
Róbert
közös
képviselővel
folytattam
megbeszélést homlokzati használattal és a Bárdos Lajos
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény szülői
munkaközössége működésével kapcsolatban.

2019. január 10.

Ángyán Zoltánnal, a Rhodius Magyarország Kft tapolcai
üzem igazgatójával folytattam megbeszélést TAO
támogatás ügyében.

2019. január 11.

Tóth Árpáddal folytattam megbeszélést volt honvédségi
ingatlan hasznosításával kapcsolatban.

2019. január 11.

Ablakaink című kiállítás megnyitó ünnepségén vettem

Production

volt
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részt a Tamási Áron Művelődési Központban.
2019. január 12.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény szülői munkaközössége által szervezett
bálon
vettem
részt
a
Csermák
József
Rendezvénycsarnokban.

2019. január 14.

Nyírő Lajos közös képviselővel folytattam megbeszélést a
Kazinczy tér 3. számú társasház melegvíz ellátásával
kapcsolatban.

2019. január 15.

Nagy Andrással folytattam tárgyalást volt honvédségi
ingatlan értékesítésével kapcsolatban.

2019. január 15.

Kranabeth Marcellel, a Tapolcai Vívóklub képviselőjével
folytattam megbeszélést a gimnáziumban kialakítandó
vívóhelyiséggel kapcsolatban.

2019. január 16.

Cellcomp Kft területén helyszíni bejáráson vettem részt.

2019. január 16.

Tóthné Aczél Andreával, a DRV Zrt
Üzemvezetőség igazgatójával folytattam
bejárást
a
volt
honvédségi
szennyvízelvezetésével kapcsolatban.

2019. január 17.

Domán
Gábor
közös
képviselővel
folytattam
megbeszélést a Fő tér 4. számú ingatlan homlokzatának
felújításával kapcsolatban.

2019. január 17.

A civil szervezetek tagjai részére tartottam évértékelőt a
Tamási Áron Művelődési Központban.

2019. január 18.

Szegváry Tamással, a Thai Box Szakosztály vezetőjével
folytattam tárgyalást 2019. évi támogatás ügyében.

2019. január 19.

A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar 35. éves jubileumi
koncertjén
vettem
részt
a
Csermák
József
Rendezvénycsarnokban.

2019. január 21.

Fogadóórát tartottam.

2019. január 22.

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2019. január 22.

Töreky Attilával, a Hotel Pelion képviselőjével folytattam
megbeszélést.

2019. január 24.

Magyar
Martinnal
folytattam
ingatlanvásárlással kapcsolatban.

2019. január 24.

Dr. Lang Zsuzsannával, a Deák
főigazgatójával folytattam megbeszélést.

Tapolcai
helyszíni
ingatlan

megbeszélést
Jenő

Kórház
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2019. január 25.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézménye felújított öltözőinek helyszíni szemléjén
vettem részt.

2019. január 25.

Benedek Szilveszterrel folytattam megbeszélést.

2019. január 25.

Szauer Istvánnal, a Veszprém Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatójával folytattam megbeszélést a
tapolcai tagintézmény elhelyezése ügyében.

2019. január 25.

Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete Tapolcai
Csoportja évértékelő rendezvényén vettem részt.

2019. január 25.

Széchenyi István Baptista Középiskola szalagfeltűző
ünnepségén
vettem
részt
a
Csermák
József
Rendezvénycsarnokban.

2019. január 26.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye
szülői munkaközössége által szervezett bálon vettem részt
a Kazinczy Ferenc Tagintézményben.
A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola szülői
munkaközössége által szervezett bálon vettem részt a
Csermák József Rendezvénycsarnokban.

2019. január 29.

Tóth Csabával, a Tapolca és Környéke Önkormányzati
Társulás elnökével folytattam megbeszélést a háziorvosi
ügyelet költségvetésével kapcsolatban.

2019. január 29.

Joós Adéllal, a Hotel Pelion igazgatójával folytattam
megbeszélést.

2019. január 29.

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2019. január 30.

Németh
Zsolttal
folytattam
ingatlanhasznosítással kapcsolatban.

2019. január 30.

A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézménye felújított öltözői műszaki átadásán voltam
jelen.

2019. január 30.

Németh Károllyal és Lamberger Péterrel folytattam
megbeszélést a Hősök terén lévő kültéri óra
visszahelyezésével kapcsolatban.

2019. január 31.

Pataki Gáborral, a Fellowes Hungary Kft képviselőjével
folytattam megbeszélést óvodai levegő minőségének
javítását célzó programmal kapcsolatban.

2019. február 1.

A Richter Gedeon Nyrt képviselőivel és dr. Lang
Zsuzsannával, a Deák Jenő Kórház főigazgatójával

megbeszélést
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folytattam megbeszélést.
2019. február 2.

Novák Dezső Emléktorna megnyitóján és díjátadó
ünnepségén
vettem
részt
a
Csermák
József
Rendezvénycsarnokban.

2019. február 3.

Foci Farsang című rendezvényen vettem részt a Csermák
József Rendezvénycsarnokban.

2019. február 4.

Hangodi László „Zsidó bordinasztiák Tapolcán és
szerepük a térség borkultúrája történetében” című
könyvbemutatóján vettem részt a Szent György Panzió
dísztermében.

2019. február 5.

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2019. február 5.

Vasutas Nyugdíjas Klub összejövetelén vettem részt a
Batsányi János Művelődési Központban.

2019. február 6.

Veszprém Megyei Önkormányzat által a Veszprém
Megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés
című pályázat keretében szervezett rendezvényen vettem
részt a hivatal udvari tanácstermében.

Lévai József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2018. december 10.

Mészáros
László
megbeszélést.

polgármester

2018. december 13.

A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft
évzáró rendezvényén vettem részt.

2019. január 9-10.

Regensburgból
Tapolcára.

2019. január 15.

Estei virágkiállítás ügyében folytattam megbeszélést
Böröndy Tamás irodavezetővel és helyi vállalkozókkal.

2019. január 16.

Vörösvári Ákossal, a Látványtár képviselőjével folytattam
megbeszélést CLLD pályázattal kapcsolatban.

2019. január 17.

Mátray Györggyel, a Tapolcai Repülő Egyesület elnökével
folytattam megbeszélést CLLD pályázattal kapcsolatban.

2019. január 21.

Rendezési Tervvel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2019. január 21.

Németh
Zsolttal
folytattam
ingatlanhasznosítással kapcsolatban.

2019. január 24.

Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási

szállítottunk

úrral

adomány

folytattam

bútorokat

megbeszélést
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Intézet igazgatójával folytattam megbeszélést.
2019. január 25.

Vince napi rendezvényen vettem részt Raposkán.

2019. február 5.

Füstös Zsuzsannával folytattam megbeszélést.

Kozma Henrik alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2018. december 6.

Városüzemeltetési feladatok
megbeszélésen vettem részt.

2018. december 12.

Munkacsoport évértékelő összejövetelén vettem részt.

2019. január 7.

Hóeltakarítással kapcsolatos
Tapolca-Diszelben.

2019. január 8.

Tapolca belvárosa bejárásán vettem részt.

2019. január 10.

Munkacsoporttal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.

2019. január 15.

Költségvetéssel kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen.

2019. január 17.

Véndek Kft
egyeztetést.

2019. január 18.

Tapolca-Diszel, Szabadság utca mögötti esővízelvezető
árokkal kapcsolatos megbeszélésen voltam jelen.

2019. január 20.

Boldog Özséb Alapítvány rendezvényén vettem részt.

2019. január 21.

A Veszprémi Szakképzési Centrum képviselőivel
folytatott egyeztetésen vettem részt a traktor ügyében.

2019. január 22.

Költségvetéssel kapcsolatos egyeztetésen vettem részt.

2019. január 25.

Széchenyi István Baptista Középiskola szalagfeltűző
ünnepségén
vettem
részt
a
Csermák
József
Rendezvénycsarnokban.

2019. január 28.

A Zöldfa utcában kiépített csapadékcsatorna II. ütemének
bejárásán vettem részt.

2019. január 29.

Stadion utcában lévő csapadékcsatorna állapotfelmérésén
vettem részt.

2019. január 30.

A Veszprémi Szakképzési Centrum képviselőivel
traktorüzemeltetéssel kapcsolatos megállapodás aláírása
történt meg.

ügyvezető

ellátásával

bejáráson

kapcsolatos

vettem

igazgatójával

részt

folytattam
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2019. január 31.

Városüzemeltetési és parkfenntartási feladatok ellátásával
és gépbeszerzéssel kapcsolatos megbeszélésen vettem
részt.

2019. február 4.

Fogadóórát tartottam.

107/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete kinyilvánítja szándékát, hogy elvégzi településfejlesztési koncepciójának,
valamint településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát és módosítását. A
településfejlesztési koncepció, valamint a településfejlesztési eszközök felülvizsgálata
és részleges módosítása a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 32. § (1a) bekezdés teljes
eljárási szabályai szerint, az 1-6 mellékletben szereplő tartalmi követelményeknek
megfelelően és a OTÉK alapján készül. Felkéri a polgármestert, hogy a helyi
partnerségi szabályok szerint járjon el. Felhatalmazza továbbá a polgármestert a
településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatával és
módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: 2018. december 31.
Felelős: polgármester
A Településfejlesztési Koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata
folyamatban van, az eljárás során figyelembe kell venni a március közepén hatályba
lépő új „Balaton törvény” előírásait, ezért nem került még sor a felülvizsgálat
befejezésére a tervezett határidőig.
117/2017. (VIII. 4.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete R. Kiss Lenke Metamorfózis című szobrának áthelyezésével egyetért. A
szobor új helyeként a Déli városkapu parkot jelöli meg. Felhatalmazza a
polgármestert a szobor áthelyezésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. december 31. Felelős: polgármester
A szobor áthelyezésének szükségessége a „Fenntartható közlekedésfejlesztés
Tapolcán” című nyertes pályázathoz kapcsolódóan merült fel. A pályázattal
kapcsolatos eljárás jelenleg is folyamatban van, a szobor áthelyezésére a
tervezettnél később fog sor kerülni.
86/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. meg nem térített
ellentételezési igényeként meghatározott 13.685.834 Ft összeg kiegyenlítését a
települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt
pályázati eljárásban való részvételhez köti azzal, hogy Tapolca Város
Önkormányzata – a kettős finanszírozás elkerülése érdekében – a pályázaton
esetlegesen elnyert támogatással nem fedezett ellentételezési igényt téríti meg.
Határidő: folyamatos, illetve 2018. december 31. Felelős: Polgármester
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A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására
benyújtott pályázat eredményeként 2018. évben 1.644.000,- Ft összegű
támogatásban részesült az önkormányzat. A fenti támogatási összeg, valamint a
fennmaradó 12.041.834,- Ft összeg az ÉNYKK Zrt. részére 2018. november hónapban
átutalásra került.
92/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete:
1.
összhangban stratégiai dokumentumaiban foglaltakkal fontosnak tartja a
település turisztikai vendégfogadási feltételei minőségi javítását célzó önkormányzati
beruházásokat, különösen a kizárólagos tulajdonában lévő önkormányzati tulajdonú
Tapolca Kft. (8300 Tapolca, Fő tér 1.) által üzemeltetett, Tapolca Város
Önkormányzata tulajdonában lévő Sport- és turistaszálló (8300 Tapolca, Alkotmány
u. 10.) szolgáltatási színvonalának növelését, modernizálását;
2.
a fejlesztéshez 20.000.000.- Ft, azaz Húszmillió forint összegű forrást biztosít a
2018. évi önkormányzati költségvetés 5. mellékletének K7 Felújítások jogcím, „Az
önkormányzati tulajdonú tapolcai Sport- és turistaszálló modernizációja” előirányzat
alatt;
3.
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a felújítás 2018. évi megvalósítása
érdekében a Tapolca Kft. által készítendő, erre a fejlesztésre vonatkozó elfogadott
Üzleti Terv és költségvetés alapján a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal és folyamatos, 2018. december 31. Felelős: polgármester
11 darab szobához új fürdők kerültek kialakításra. Fürdőknél új használati víz,
szigetelés, padló- és falburkolat készült. Kicserélésre kerültek az épületgépészeti
csővezetékek, a berendezési tárgyak valamint új zuhanyválaszfalak és ajtók
kerültek beépítésre, három szobában cserére kerültek az ablakok, a szobák festése
elkészült.
A modernizációhoz biztosított 20 millió Ft 11 db szobaegység felújításához volt
elégséges, 4 db szobaegység, a teakonyha, valamint a folyosó felújítása nem készült
el. Az el nem készült munkákra az árajánlatkérés folyamatban van.
99/2018. (VI. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a „Fásítási program 2018-2019” című dokumentumot elfogadja.
Felhatalmazza a Polgármestert az elfogadott fásítási program megvalósítására.
Felkéri továbbá a közterületi faültetés szabályaival kapcsolatos rendelet-tervezet
előkészítésére. Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. Felelős: polgármester
A 2018. évre tervezett fásítás megvalósítására kiírt ajánlatkérésünk eredménytelen
volt, új ajánlatkérés lebonyolítására az év végén az időjárási viszonyok miatt már
nem volt lehetőség.
132/2018. (IX. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2019. évi költségvetése terhére „A” és „B” típus összesen 3.000.000-Ft
keretösszeg erejéig kötelezettséget vállal a pályázatok fedezetére. Határidő: a 2019.
évi költségvetés elkészítésének határideje Felelős: polgármester
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Az összeg a 2019. évi költségvetés tervezet szociális ellátások fejezetébe beépítésre
került.
168/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2019. január 01. - 2019.
december 31. közötti időszakra az alábbi táblázat szerint határozza meg:
BérleményA

B

C

I.

17.160.-

6.200,-

3.520,-

II.

13.730.-

6.200,-

2.810,-

III.

10.380.-

6.200,-

2.080,-

csoport
Díjövezet

Ft/m2/év
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.- Ft/m2/év
A bérleti díjhoz kapcsolódó szolgáltatási díj: 13.000.- Ft/m2/év
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő tényleges közös
költséget a bérlő köteles megfizetni. Határidő: 2018.
december
31.
Felelős:
polgármester
A megállapított nem lakáscélú bérleményekre vonatkozó bérleti díjakat a
bérbeadásnál alkalmazzuk.
176/2018. (XI. 23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Stark Istvánné Hegyesd, Zrínyi u. 12. és Samu Ferenc Tapolca, Juhász
Gyula utca 52. szám alatti lakosok tulajdonát képező, Tapolca, 7850. hrsz. alatti,
mindösszesen 4367 m2 nagyságú, „kivett út” és „rét” művelési ágú ingatlant
településfejlesztési célra ingyenes tulajdonba veszi. Az ingatlan ingyenes tulajdonba
vételével esetlegesen felmerülő költségeket Tapolca Város Önkormányzata
költségvetésének dologi kiadásai terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert az
ajándékozási szerződés aláírására, és az ingatlan tulajdonjogának átruházásával
kapcsolatos további intézkedések megtételére. Határidő: 2018. december 31. Felelős:
polgármester
Stark Istvánné hegyesdi és Samu Ferenc tapolcai lakost az általuk felajánlott
ingatlan felajánlásáról értesítettük. A szerződés aláírása folyamatban van.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 16-i rendkívüli nyilvános
ülésén az alábbi határozatot hozta:
4/2018. (I. 16.)
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete, mint a 8300 Tapolca, Kossuth u. 2. sz.,
2836/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanrész tulajdonosa, hozzájárulását adja ahhoz, hogy –
a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai és infrastrukturális feltételeinek
javítását biztosító – a Veszprémi Tankerületi Központ (8200 Veszprém, Szabadság tér 15.)
(mint vagyonkezelő) által benyújtott EFOP-4.1.6 „Köznevelés támogató szerepének
erősítése” pályázati konstrukcióban a szóban forgó ingatlan részt vegyen.
A Veszprémi Tankerületi Központtal együttműködve vállalja – a rehabilitációs szakmérnök
által meghatározott akadálymentesítésre vonatkozó követelmények teljesítése érdekében –
a bejárat előtti rámpa előírásoknak megfelelő akadálymentes kialakítását, valamint az első
emeleten kialakítandó funkciók eléréséhez szükséges akadálymentes megközelítés
biztosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.
Határidő:
2018. január
Felelős:
polgármester
A Veszprémi Tankerületi Központ által benyújtott EFOP-4.1.6 „Köznevelés
támogató szerepének erősítése” pályázat nem valósult meg, ezért a 4/2018. (I.16.)
képviselő-testületi határozat visszavonása szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati
javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
I.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 4/2018. (I.16.) képviselő-testületi
határozatát visszavonja.
II.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a
tisztségviselők
fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Tapolca, 2019. február 7.
Dobó Zoltán
polgármester

