1. NAPIREND

Ügyiratszám:

1/144-5/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. július 17-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:
2020. március 17.

Alpolgármesteri beszámolókat hallgattam meg.

2020. március 18.

Molnár Péter tűzoltóezredessel folytattam megbeszélést a
járványügyi helyzettel kapcsolatban.

2020. március 19.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. március 20.

Kovács József keresett meg munkavállalással kapcsolatban.

2020. március 20.

A Dobó lakótelepi kisbolt időseket segítő akcióján voltam
jelen.

2020. március 20.

Online fogadóórát tartottam.

2020. március 24.

Bartha Józsefnével, Tapolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével folytattam megbeszélést a romáknak
nyújtandó adományokkal kapcsolatban.

2020. március 25.

Csík Attilát fogadtam közterületi büfékocsi elhelyezésének
engedélyezése ügyében.

2020. március 26.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. március 30.

A Tapolca Kft. járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos
állománygyűlésén vettem részt.
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2020. március 31.

A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság tagönkormányzatainak
polgármestereivel folytattam megbeszélést a működés
kérdéseivel kapcsolatban.

2020. április 2.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 3.

Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetőjével, valamint Sikos Ritával, a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójával folytattam
megbeszélést a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos
intézkedéseik ügyében.

2020. április 6.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2020. április 9.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 9.

A koronavírussal kapcsolatban meghozott polgármesteri
intézkedésekről tartottam online tájékoztatót a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatal udvari tanácstermében.

2020. április 15.

Mezőssy Tamással, a Tapolcai Diák-és Közétkeztető Kft.
ügyvezetőjével folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 15.

Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetőjével folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 15.

Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével folytattam
válságkezelő intézkedésekkel kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 16.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 16.

Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 16.

Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjével, valamint Horváth Gáborral a Cselle-Ház Kft.
műszaki igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 17.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítási munkálataival
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. április 17.

A tapolcai Városi Piac veszélyhelyzeti
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. április 20.

Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel,
intézményi megtakarításokkal kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 21.

Online polgármesteri fogadóórát, polgármesteri döntésekkel,

működésével
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járványügyi információkkal kapcsolatos tájékoztatót tartottam.
2020. április 22.

Sárközi Jánossal, a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság
alelnökével folytattam megbeszélést.

2020. április 23.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 28.

A tapolcai Városi Piac veszélyhelyzeti működésére vonatkozó
szabályok betartásával kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem
részt.

2020. április 30.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 30.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei vezetőivel,
valamint a Bölcsőde intézményvezetőjével folytattam
megbeszélést válságkezelő intézkedésekkel, veszélyhelyzeti
működéssel kapcsolatban.

2020. április 30.

Online polgármesteri fogadóórát, polgármesteri döntésekkel,
járványügyi információkkal kapcsolatos tájékoztatót tartottam.

2020. május 5.

Helyszíni szemlén vettem részt a tapolcai Új temetőben, a Régi
temetőben, valamint az Izraelita temetőben.

2020. május 5.

A Tapolcai Termálstrand veszélyhelyzeti működtetésével
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt Gáspár Andrással,
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével.

2020. május 6.

Csonka Nándor plébános úrral egyeztettem a szentmisék
veszélyhelyzeti rendjével kapcsolatban.

2020. május 7.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. május 13.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei vezetőivel
folytattam megbeszélést válságkezelő intézkedésekkel,
veszélyhelyzeti működéssel kapcsolatban.

2020. május 13.

A volt Anker épületének (Fő tér 17.) lehetséges hasznosításáról
tárgyaltam.

2020. május 15.

Az NHSZ Csobánc Kft, valamint az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. taggyűlésén vettem részt.

2020. május 18.

Dr. Liszics Ildikót, az új közjegyzőt köszöntöttem.

2020. május 18.

A Bölcsőde veszélyhelyzeti
megbeszélésen vettem részt.

2020. május 19.

A Fő tér 7-9. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos
helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. május 20.

Dr. Suzanne Strecke doktornővel folytattam megbeszélést.

2020. május 21.

Polgármesteri tájékoztatót tartottam a Képviselő-testület
tagjainak a meghozott válságkezelő, járványügyi megelőző

működésével

kapcsolatos
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intézkedésekkel kapcsolatban.
2020. május 22.

Helyszíni bejáráson vettem részt a Képviselő-testület tagjaival
a Tapolcai Termálstrand idei működtetésével kapcsolatban.

2020. május 27.

Dr. Tompos József doktor úrral folytattam megbeszélést
foglalkozás egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban.

2020. május 27.

Som Jánossal és Pusztai Péterrel, a BNRG Kft. ügyvezetőjével
folytattam megbeszélést naperőmű park létesítésével
kapcsolatban.

2020. május 28.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. május 28.

Helyszíni bejáráson vettem részt Bándi Andrással, a Reperál
Kft. ügyvezetőjével a Fő tér 7-9. szám alatti ingatlannal
kapcsolatban.

2020. május 29.

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén pályázattal kapcsolatos megbeszélésen
vettem részt.

2020. május 31.

Hősök napi koszorúzáson vettem részt.

2020. június 4.

Csom Évával és Varga Katalinnal tárgyaltam a Dobó tér 5.
szám alatti fodrászüzlet bérletével kapcsolatban.

2020. június 4.

Trianon 100. évfordulóján tartott megemlékezésen vettem
részt.

2020. június 5.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. június 8.

Takács Gábor képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 8.

Buzás Gyula képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 9.

Szilágyi Ottíliát, és Szilágyi Erikát a Batsányi János utcai
tűzeset károsultjait fogadtam.

2020. június 11.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. június 11.

Tölgyes Zsolt képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 11.

Dr. Décsey Sándor képviselő úr képviselői beszámolóját
hallgattam meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 12.

Vollák Mártával és Varga Károlynéval, a Tapolcai
Városszépítő Egyesület Nőklubjának vezetőjével folytattam
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megbeszélést az izraelita temetővel kapcsolatos pályázat
ügyében.
2020. június 12.

Antal Lászlóval, a Flexmont Kft. képviselőjével folytattam
megbeszélést.

2020. június 15.

Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei vezetőivel
egyeztettem óvodai csoportok száma ügyében.

2020. június 15.

Pusztai Péterrel, a GNRG Kft ügyvezetőjével és Gyarmati
Tamás főépítésszel folytattam megbeszélést naperőműpark
létrehozásával kapcsolatban.

2020. június 16.

Aczél Andreával, a DRV Zrt Tapolcai fióktelepének
vezetőjével folytattam megbeszélést csapadékvíz elvezetés
problémái, karbantartások, szennyvíztelep zajkibocsátása
ügyében.

2020. június 16.

Fülöp Dániellel, a Big Green Egg fesztivál szervezőjével
folytattam megbeszélést.

2020. június 17.

Fazekas Róberttel egyeztettem területrendezési eszközök
módosításával kapcsolatban.

2020. június 17.

Rádi Stellával és Bajner Boglárkával egyeztettem nyári
gyermektábor szervezésével kapcsolatban.

2020. június 17.

Fekete Tamással, Balatonföldvár település alpolgármesterével
folytattam megbeszélést turisztikai együttműködés ügyében.

2020. június 18.

Képviselői megbeszélésen voltam jelen.

2020. június 18.

Tóth Bálint képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 18.

Borosné Eitner Kingával, a Balaton Vívóklub vezetőjével és
Keszler Dávid vívó edzővel folytattam megbeszélést.

2020. június 19.

Szász Márton Általános Iskola sporteszköz átadó ünnepségén
vettem részt.

2020. június 19.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye
ballagási ünnepségén vettem részt.

2020. június 20.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye ballagási ünnepségén vettem részt.

2020. június 20.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János
Tagintézménye ballagási ünnepségén vettem részt.

2020. június 22.

Horváth Gábor képviselő úr képviselői beszámolóját
hallgattam meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.
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2020. június 22.

Lóránd György rendőrkapitány úrral, Tölgyes Zsolt
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi
feladatok ellátásáért felelős tanácsnokkal és Magvas Zoltánnal,
a Hajléktalan Szálló vezetőjével egyeztettem hajléktalanok,
kábítószerhasználók és -terjesztők problémájával kapcsolatban.

2020. június 26.

Ficsor Elzával, az NHSZ Tapolca Kft ügyvezetőjével
folytattam megbeszélést a járványügyi veszélyhelyzettel
kapcsolatban és vettem át a társaság támogatását.

2020. június 29.

Vántsa Előd közlekedési szakértővel és Gyarmati Tamás
főépítésszel folytattam helyszíni bejárást a város területén
kialakítandó parkolóhelyek ügyében.

2020. június 30.

Az Elmolight Bt képviselőjével, Sáry Andrással folytattam
megbeszélést ingatlanhasznosítás ügyében.

2020. július 2.

Szollár Gyulával, a Széchenyi István Baptista Középiskola
igazgatójával és Horváth József alezredes úrral folytattam
megbeszélést.

2020. július 2.

Varga Károlynéval, a Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő
Klubja vezetőjével folytattam megbeszélést az izraelita temető
ügyében.

2020. július 3.

Szépkorút köszöntöttem.

2020. július 4.

TIAC VSE éves közgyűlésén vettem részt.

2020. július 6.

Gyarmati
Tamás
főépítésszel
egyeztettem
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításával kapcsolatban.

2020. július 6.

Helyszíni bejáráson vettem részt a Biofuna Kft telephelyén.

2020. július 7.

Dr. Görcsös Mihályné dr. Takács Gizellával folytattam
megbeszélést könyvbemutató ügyében.

2020. július 7.

Bogdán Ferenccel voltam helyszíni bejáráson a Fő tér 17-21.
számú épület értékesítése ügyében.

2020. július 8.

Boda Zsuzsannával, a Biofuna Kft ügyvezető igazgatójával
folytattam megbeszélést.

2020. július 8.

Az Elmolight Bt képviselőjével, Sáry Andrással folytattam
megbeszélést ingatlanhasznosítás ügyében.
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Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2020. március 17.

Alpolgármesteri beszámolót tartottam.

2020. március 19.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. március 26.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 2.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 3.

Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetőjével, valamint Sikos Ritával, a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójával folytattam
megbeszélést a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos
intézkedéseik ügyében.

2020. április 9.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 15.

Mezőssy Tamással, a Tapolcai Diák-és Közétkeztető Kft.
ügyvezetőjével folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 15.

Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetőjével folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 15.

Rédli Károllyal, a Tapolca Kft. ügyvezetőjével folytattam
válságkezelő intézkedésekkel kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 16.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 16.

Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 16.

Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjével, valamint Horváth Gáborral a Cselle-Ház Kft.
műszaki igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 17.

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum felújítási munkálataival
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. április 17.

A tapolcai Városi Piac veszélyhelyzeti
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. április 20.

Sikos Ritával, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel,
intézményi megtakarításokkal kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 23.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 28.

A tapolcai Városi Piac veszélyhelyzeti működésére vonatkozó
szabályok betartásával kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem

működésével
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részt.
2020. április 30.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 30.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei vezetőivel,
valamint a Bölcsőde intézményvezetőjével folytattam
megbeszélést válságkezelő intézkedésekkel, veszélyhelyzeti
működéssel kapcsolatban.

2020. május 5.

A Tapolcai Termálstrand veszélyhelyzeti működtetésével
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt Gáspár Andrással,
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével.

2020. május 7.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. május 12.

Batsányi János síremlékének koszorúzásán vettem részt a régi
temetőben.

2020. május 13.

A Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei vezetőivel
folytattam megbeszélést válságkezelő intézkedésekkel,
veszélyhelyzeti működéssel kapcsolatban.

2020. május 13.

A Balavíz Kft vezetőjével, Gondosné Fitos Anikóval
folytattam megbeszélést.

2020. május 15.

Az NHSZ Csobánc Kft, valamint az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. taggyűlésén és Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt.

2020. május 18.

A Bölcsőde veszélyhelyzeti
megbeszélésen vettem részt.

2020. május 21.

Polgármesteri tájékoztatón vettem részt a válságkezelő,
járványügyi megelőző intézkedésekkel kapcsolatban.

2020. május 22.

Helyszíni bejáráson vettem részt a Képviselő-testület tagjaival
a Tapolcai Termálstrand idei működtetésével kapcsolatban.

2020. május 28.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. május 29.

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén pályázattal kapcsolatos megbeszélésen
vettem részt.

2020. május 31.

Hősök napi koszorúzáson vettem részt.

2020. június 4.

Trianon 100. évfordulóján tartott megemlékezésen vettem
részt.

2020. június 5.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. június 8.

Takács Gábor képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

működésével

kapcsolatos
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2020. június 8.

Buzás Gyula képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 10.

Minorics Tamással, az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 Humán
szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén pályázattal
kapcsolatos megbeszélésen vettem részt.

2020. június 11.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. június 11.

Tölgyes Zsolt képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 11.

Dr. Décsey Sándor képviselő úr képviselői beszámolóját
hallgattam meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 12.

Vollák Mártával és Varga Károlynéval, a Tapolcai
Városszépítő Egyesület Nőklubjának vezetőjével folytattam
megbeszélést az izraelita temetővel kapcsolatos pályázat
ügyében.

2020. június 15.

Tapolcai Kertvárosi Óvoda és tagintézményei vezetőivel
egyeztettem óvodai csoportok száma ügyében.

2020. június 16.

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén pályázattal kapcsolatos megbeszélésen
vettem részt.

2020. június 16.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános
Tanácsának ülésén vettem részt.

2020. június 18.

Képviselői megbeszélésen voltam jelen.

2020. június 18.

Tóth Bálint képviselő úr képviselői beszámolóját hallgattam
meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 18.

Borosné Eitner Kingával, a Balaton Vívóklub vezetőjével és
Keszler Dávid vívó edzővel folytattam megbeszélést.

2020. június 19.

EFOP-1.5.2-16-2017-00012 Humán szolgáltatások fejlesztése
Tapolcán és környékén pályázattal kapcsolatos konzorciumi
ülésen vettem részt a pályázatban érintett polgármesterekkel.

2020. június 19.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Székhelyintézménye
ballagási ünnepségén vettem részt.

2020. június 20.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézménye ballagási ünnepségén vettem részt.

2020. június 20.

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János

Iskola

Intézményi
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Tagintézménye ballagási ünnepségén vettem részt.
2020. június 22.

Horváth Gábor képviselő úr képviselői beszámolóját
hallgattam meg a járványügyi veszélyhelyzeti intézkedésekkel
kapcsolatban.

2020. június 22.

Lóránd György rendőrkapitány úrral, Tölgyes Zsolt
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi
feladatok ellátásáért felelős tanácsnokkal és Magvas Zoltánnal,
a Hajléktalan Szálló vezetőjével egyeztettem hajléktalanok,
kábítószerhasználók és -terjesztők problémájával kapcsolatban.

2020. június 29.

Vántsa Előd közlekedési szakértővel és Gyarmati Tamás
főépítésszel folytattam helyszíni bejárást a város területén
kialakítandó parkolóhelyek ügyében.

2020. július 4.

TIAC VSE éves közgyűlésén vettem részt.

2020. július 6.

Gyarmati
Tamás
főépítésszel
egyeztettem
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításával kapcsolatban.

2020. július 6.

Helyszíni bejáráson vettem részt a Biofuna Kft telephelyén.

2020. július 7.

Böröndy Tamással, a Tourinform Iroda vezetőjével és Rédli
Károllyal, a Tapolca Kft ügyvezető igazgatójával Tourinform
irodák fejlesztése című pályázattal kapcsolatos tájékoztatón
vettem részt Budapesten, a Danubius Hotel Heliaban.

Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2020. március 17.

Alpolgármesteri beszámolót tartottam.

2020. március 19.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. március 26.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. március 30.

A Tapolca Kft. járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos
állománygyűlésén vettem részt.

2020. április 2.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 3.

Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda
intézményvezetőjével, valamint Sikos Ritával, a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet igazgatójával folytattam
megbeszélést a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos
intézkedéseik ügyében.

2020. április 9.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 9.

A koronavírussal kapcsolatban meghozott polgármesteri
intézkedésekről tartott online tájékoztatón vettem részt a

11
Tapolcai
Közös
tanácstermében.

Önkormányzati

Hivatal

udvari

2020. április 15.

Mezőssy Tamással, a Tapolcai Diák-és Közétkeztető Kft.
ügyvezetőjével folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 16.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 16.

Gáspár Andrással, a Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjével, valamint Horváth Gáborral a Cselle-Ház Kft.
műszaki igazgatójával folytattam válságkezelő intézkedésekkel
kapcsolatos megbeszélést.

2020. április 17.

A tapolcai Városi Piac veszélyhelyzeti
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. április 23.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 30.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. április 30.

Online polgármesteri fogadóórán, polgármesteri döntésekkel,
járványügyi információkkal kapcsolatos tájékoztatón vettem
részt.

2020. május 5.

Helyszíni szemlén vettem részt a tapolcai Új temetőben, a Régi
temetőben, valamint az Izraelita temetőben.

2020. május 5.

A Tapolcai Termálstrand veszélyhelyzeti működtetésével
kapcsolatos helyszíni bejáráson vettem részt Gáspár Andrással,
a Tapolcai Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével.

2020. május 6.

Csonka Nándor plébános úrral egyeztettem a szentmisék
veszélyhelyzeti rendjével kapcsolatban.

2020. május 7.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. május 15.

Az NHSZ Csobánc Kft, valamint az NHSZ Tapolca Nonprofit
Kft. taggyűlésén vettem részt.

2020. május 19.

A Fő tér 7-9. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos
helyszíni bejáráson vettem részt.

2020. május 21.

Polgármesteri tájékoztatón vettem részt a válságkezelő,
járványügyi megelőző intézkedésekkel kapcsolatban.

2020. május 28.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. május 31.

Hősök napi koszorúzáson vettem részt.

2020. június 4.

Trianon 100. évfordulóján tartott megemlékezésen vettem
részt.

2020. június 5.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

működésével
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2020. június 11.

Képviselői megbeszélésen vettem részt.

2020. június 12.

Vollák Mártával és Varga Károlynéval, a Tapolcai
Városszépítő Egyesület Nőklubjának vezetőjével folytattam
megbeszélést az izraelita temetővel kapcsolatos pályázat
ügyében.

2020. június 18.

Képviselői megbeszélésen voltam jelen.

2020. június 22.

Lóránd György rendőrkapitány úrral, Tölgyes Zsolt
közbiztonságért, katasztrófa elhárításért és helyi védelmi
feladatok ellátásáért felelős tanácsnokkal és Magvas Zoltánnal,
a Hajléktalan Szálló vezetőjével egyeztettem hajléktalanok,
kábítószerhasználók és -terjesztők problémájával kapcsolatban.

2020. július 3.

Szépkorút köszöntöttem.

2020. július 6.

Gyarmati
Tamás
főépítésszel
egyeztettem
közlekedésfejlesztési pályázat megvalósításával kapcsolatban.

2020. július 6.

Helyszíni bejáráson vettem részt a Biofuna Kft telephelyén.

205/2019. (XII. 20.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/1405-1/2019. számú, a településkép védelméről
szóló 12/2019. (VI. 3.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívását
tudomásul veszi, az abban foglaltakat elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy legkésőbb 2020.
március 31. napjáig gondoskodjon a rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséről.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottját értesítse.
Határidő: azonnal, illetve 2020. március 31. Felelős: polgármester, illetve a jegyző
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a törvényességi felhívásban foglaltakat a
megadott határidőben teljesítette. A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
5/2020. (III.30.) számon kihirdetésre került.
7/2020. (II.6.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.
fontosnak és szükségesnek tartja a Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi u. 4.)
Barackvirág Tagintézménye infrastrukturális fejlesztését, a nevelési feltételek javítását, a
tagintézmény telephelyén, a Tapolca, Kazinczy tér 2. szám alatti, Tapolca, 3485 hrsz.-ú, kivett
óvoda megnevezésű, 6369 m2 nagyságú ingatlanon lévő épület bővítésével akadálymentes
tornaszoba létesítését, akadálymentes vizesblokkal, az óvodai csoportszobák 4 db
vizesblokkjának felújítását, megújuló energiaforrások alkalmazását, valamint a fejlesztéshez,
akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzését.
A megvalósítás érdekében felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a Terület- és
településfejlesztési Operatív Program TOP-1.4.1.-16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című pályázati felhívásra nyújtson be támogatási kérelmet legfeljebb bruttó
95 000 000, - Ft, azaz Kilencvenötmillió forint összegű vissza nem térítendő támogatás
elnyerésére.
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2.
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét „A Tapolcai Kertvárosi Óvoda
Barackvirág Tagintézménye fejlesztése” című támogatási kérelem aláírására, határidőben
történő benyújtására, a projekt kezelésére az esetleges hiánypótlás, tisztázó kérdésekre
válaszadás folyamatában.
Eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza továbbá a Támogatói Okirat/Szerződés
aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.
3.
a pályázati előkészítés, tervezés, hatósági engedélyeztetés költségeire a 2020. évi
önkormányzati költségvetés terhére legfeljebb 1 500 000, - Ft, azaz Egymillió-ötszázezer
forint összeghatárig előzetes kötelezettséget vállal, a projektben elszámolható költségeket
megelőlegezi.
Határidő: 2020. február 10. és folyamatos Felelős: polgármester, jegyző
Tapolca Város Önkormányzata 2020. február 10. napján TOP-1.4.1-16-VE1-2020-00031
azonosítószámmal, „A tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézményének
fejlesztése” címmel támogatási kérelmet nyújtott be, mely jelenleg bírálat alatt van.
40/2020. (IV.07.) számú polgármesteri határozatával A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a koronavírus-járvány elleni
védekezés elősegítésének céljából Helyi Járványügyi Alap létrehozásáról dönt.
Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a Helyi Járványügyi Alap létrehozására 20.000
eFt-ot különít el Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tapolca város
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.)
önkormányzati rendelet következő jogcímeinek terhére:
Városi tömeg- és versenysport támogatása jogcím terhére:
9.500 eFt
Közművelődési feladatok támogatása jogcím terhére:
3.500 eFt
Polgármesteri keret tartaléka jogcím terhére:
7.000 eFt
Felkéri a jegyzőt a költségvetést érintő átcsoportosítások végrehajtására.
Határidő: azonnal Felelős: jegyző
A válságkezelő alap pénzmaradványa a 2020. évi költségvetés módosítása során a bevételek
kiesésének kompenzálása céljából átcsoportosításra került.

41/2020. (IV.20.) számú polgármesteri határozatával
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat
Polgármestere a MOLNÁRBETON Betongyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társasággal kötendő, (székhelye: 1103 Budapest, Salamon utca 2. B. ép.) az előterjesztés
mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződést elfogadja és jóváhagyja. Felkéri a Jegyzőt
szerződés aláírásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: jegyző
A szerződés aláírása, és az ingatlannal kapcsolatos földhivatali eljárás megtörtént, a
jogügylet lezárásra került.
43/2020. (IV.20.) számú polgármesteri határozatával A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a Tapolca Város
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Önkormányzata fenntartásában működő Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői
feladatainak ellátására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
Munkáltató: Wass Albert Könyvtár és Múzeum 8300 Tapolca, Batsányi J. u. 1.
Betöltendő munkakör: könyvtáros/muzeológus (végzettség szerint)
Beosztás megnevezése: intézményvezető (magasabb vezető)
Megbízás időtartama: 5 év
Megbízás kezdő napja: 2020. szeptember 1.
Megbízás megszűnésének időpontja: 2025. augusztus 31.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Wass Albert
Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és
törvényes működtetése.
Végzettség:
a) könyvtárosi
•
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy
•
nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti
segédkönyvtáros szakképesítés és
•
végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat vagy
b) múzeumi
•
mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász
szakképzettség és
•
tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismeret komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi
teljesítéséről szóló igazolás)
•
a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének
megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat
•
kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység
Feltételek:
•
cselekvőképesség,
•
büntetlen előélet,
•
magyar állampolgárság
Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg
közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az
azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást
vissza kell vonni.
Illetmény, juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján:
Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225%-a
A pályázatnak tartalmaznia kell:
•
a pályázó szakmai önéletrajzát,
•
az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját
•
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát
•
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
•
az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat,
annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül
elvégzi
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•
a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
•
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz
•
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen történő
tárgyalásához
A benyújtás határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A benyújtás formája, helye, címzettje: A pályázatot írásban Tapolca Város Polgármesteréhez
kell benyújtani. (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) A borítékra kérjük ráírni: ”Wass Albert
Könyvtár és Múzeum intézményvezető pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati
kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás
alá.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A pályázat a határozatban foglaltak szerint kiírásra került. A benyújtási határidőig egy
érvényes pályázat érkezett, mely miniszteri véleményezésre megküldésre került az Emberi
Erőforrások Minisztériumához.
45/2020. (IV.20.) számú polgármesteri határozatával A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere az előterjesztés 1. sz.
mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A 2020. évi közbeszerzési terv 2020. április 20-án Tapolca Város Önkormányzata
vonatkozásában elfogdásra került.
50/2020. (VI.17) számú polgármesteri határozatával A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a „49,8 MW-os naperőmű
létesítése Tapolca külterületén” megnevezésű projekt megvalósítása érdekében a
−
Tapolca, 0221/2 hrsz-ú, legelő,
−
Tapolca, 0222/1 hrsz-ú, legelő,
−
Tapolca, 0223/3 hrsz-ú, legelő
−
Tapolca 0285 hrsz-ú, legelő
művelési ágú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja.
A 0285. hrsz-ú ingatlan igénybevételére a területi mérleg szinten tartása érdekében, a
megszüntetésre kerülő erdőterület visszapótlása céljából van szükség.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Az eljárás lebonyolítása folyamatban van.
51/2020. (VI.17) számú polgármesteri határozatával a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4)
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bekezdése alapján Tapolca Város Önkormányzat Polgármestere a „49,8 MW-os naperőmű
létesítése Tapolca külterületén” megnevezésű projekt beruházás indokoltsága miatt Tapolca
Településrendezési eszközei kisebb módosítását kezdeményezi, az érintett Tapolca 0221/2,
0222/1, 0223/3 és 0285 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolásával és a szükséges szabályozási
előírások kidolgozásával, a projektben tervezett beruházás megvalósítása érdekében.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A szükséges módosítások elvégzését a településtervező megkezdte.
53/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
annak érdekében, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában biztosítsa a fogorvosi alapellátást,
2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra Horváthné dr. Kovács Judit
fogszakorvossal a fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó, az
előterjesztés 1. számú mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja. A feladat-ellátási
szerződésben vállalt 30 Ft/hó/állandó lakos összegű, azaz 84.720,- Ft/hó működtetési
hozzájárulás forrása a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos
egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1. Tartalék,
általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, további
intézkedések megtételére. Határidő: 2020. június 30. Felelős: polgármester
A feladatellátási szerződés felek általi aláírása megtörtént. A feladatellátás folyamatossága
biztosított.
54/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
annak érdekében, hogy a 3. számú körzet vonatkozásában biztosítsa a fogorvosi alapellátást,
2020. július 1. és 2020. december 31. közötti időtartamra dr. Sarlós Ágnes fogszakorvossal a
fogorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó, az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező megbízási szerződést jóváhagyja.
A feladat-ellátási szerződésben vállalt 30 Ft/hó/állandó lakos összegű, azaz 85.800,- Ft/hó
működtetési hozzájárulás forrása a Tapolca város 2020. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelet
7. mellékletének 1. Tartalék, általános tartalék jogcíme. Felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására, további intézkedések megtételére. Határidő: 2020. június 30. Felelős:
polgármester
A feladatellátási szerződés felek általi aláírása megtörtént. A feladatellátás folyamatossága
biztosított.
56/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a
Tapolca Környéki Önkormányzati társulás tag-önkormányzataival történő szorosabb
együttműködés és a háziorvosi ügyeleti feladatok hatékonyabb ellátása érdekében - kifejezi
azon szándékát, hogy 2021. január 1. napjával csatlakozik a Tapolca Környéki
Önkormányzati Társuláshoz. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozat a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás részére
megküldésre került.
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58/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a
2020/2021-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számára vonatkozó 187/2019.
(XI.29.) sz. határozatát - a beiratkozott gyermekek alacsony létszáma, a koronavírus okozta
önkormányzati bevételek kiesése, valamint a kiadások növekedése miatt - visszavonja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozat az intézményvezető részére továbbításra került.
61/2020. (VI. 29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló
215/2020. Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése értelmében a Tapolcai Kertvárosi Óvoda éves
(nyári) nyitva tartásáról szóló 186/2019. (XI.29.) sz. határozatát az alábbiak szerint
módosítja:
2020. július 20 - július 31-éig a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye (Tapolca, Kazinczy tér 2.) és a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Hársfa Tagintézménye (Tapolca, Alkotmány u. 9.),
2020. augusztus 3 – ától augusztus 14-éig a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda (Tapolca, Darányi I. u. 4.) és a
Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézménye (Tapolca, Dobó tér 5.) fogadja a
gyermekeket.
A megjelölt időpontok kivételével az óvoda a nevelési év során kialakított (szokásos) rend
szerint működik. A polgármester kéri az intézményvezetőt, hogy a szülők tájékoztatásáról
gondoskodjon.
Határidő: 2020. június 30. Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozat az intézményvezető részére továbbításra került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI

JAVASLAT

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

Tapolca, 2020. július 10.
Dobó Zoltán
polgármester

