
7. NAPIREND Ügyiratszám: 1/439-1/2011.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő – testület 2011. május 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás éves

munkájáról szóló beszámoló

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette: Ughy Jenőné aljegyző

Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

Megtárgyalja: Minden bizottság

Meghívott: Szurgyiné dr. Szabó Ilona munkaszervezet vezető

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás

Tisztelt Képviselő – testület! 

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.

törvény 6. § (3) bekezdése értelmében a társulási tanács tagjai évente legalább két

alkalommal beszámolnak képviselői – testületeiknek a társulási tanácsban végzett

tevékenységükről.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete 2011. évi munkatervében

május hónapban szerepel a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás éves

munkájáról szóló beszámoló tárgyalása.

A Társulás munkaszervezetének vezetője, Szurgyiné dr. Szabó Ilona az előterjesztés

mellékletét képező beszámolót elkészítette az önkormányzati választás óta eltelt

időszakra vonatkozóan.
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Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás

önkormányzati választás óta végzett tevékenységéről

szóló beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2011. május 19.

Császár László sk.

polgármester
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TAPOLCA ÉS KÖRNYÉKE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
TÁRSULÁS

Székhely: 8300 Tapolca, Nyárfa u. 3.
Tel/Fax: 87/510-302, 510-303
E-mail: info@tapolcaterseg.t-online.hu
Web: www.balatonfelvidek.org

Ügyiratszám: 288-2 /2011

E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanács 2011.
………..ülésére

Tárgy: Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása és a Társulási Tanács
önkormányzati választás óta végzett tevékenysége

Előadó: Császár László elnök 

Véleményezi: Közoktatási Bizottság, Szociális és Gyermekjóléti Bizottság,
Kulturális és Sportbizottság, Turisztikai Bizottság, Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság,   
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Elnöksége

TISZTELT TÁRSULÁSI TANÁCS!

A többcélú társulások a róluk szóló, 2004. évi CVII. törvény megjelenését követően

alakultak meg. A tapolcai kistérségben 2004. június 29-én területfejlesztési feladatok

ellátására - az 1996-ban alakult Balatonfelvidéki Térségfejlesztési Társulás
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jogutódjaként - alakult azzal a céllal, hogy a közszolgáltatások körét a

képviselőtestületek fokozatosan építik ki, vezetik be.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a szolgáltatások kistérségi

szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása érdekében arra

törekszik, hogy a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi rendszerének

kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése fejlődjön.

A Társulás munkáját szervezetei látják el, illetve segítik, mint a Társulás Tanácsa, a

Társulás elnöksége, elnöke, elnökhelyettese(i), a Társulás ellenőrző bizottsága ,a

Társulás mikro-körzeti tanácsa vagy tanácsai, a Társulás szakmai, az ágazati

közszolgáltatási feladatokat előkészítő szakmai és eseti bizottsága(i), valamint a

Társulás munkaszervezet, illetőleg intézményei.

A Társulás vezető és legfőbb döntést hozó szerve a Társulás Tanácsa. A Tanács

tagjai a társult önkormányzatok mindenkori polgármesterei.

A 2010. október 3-án megtartott önkormányzati választásokat követően a Társulási

Tanács tagjai az alábbiak:

Balassa Balázs Szigliget Község Polgármestere, Bedő Lajos Zalahaláp Község

Polgármestere, Bolla Albert Raposka Község Polgármestere, Császár László Tapolca

Város Polgármestere, Csom Károlyné Káptalantóti Község Polgármestere, Eke

Ferenc Nemesvita Község Polgármestere, Fábián Gusztáv Salföld Község

Polgármestere, Fuchs Henrik Balatonrendes Község Polgármestere, Hárshegyi

József Monostorapáti Község Polgármestere, Horváth Dezső Kővágóörs Község

Polgármestere, Kajdi István Taliándörögd Község Polgármestere, Keszei Endre

Kisapáti Község Polgármestere, Keszler Gyula Mindszentkálla Község

Polgármestere, Kigyós Ferenc Lesencefalu Község Polgármestere, Kovács Károly

Uzsa Község Polgármestere, Kovács Nándor Sáska Község Polgármestere, Krisztin

N. László Badacsonytomaj Város Polgármestere, Marton Istvánné Vigántpetend

Község Polgármestere, Márvány Gyula Tiborné Kapolcs Község Polgármestere,

Mészáros László Lesencetomaj Község Polgármestere, Miklós Tamás Révfülöp

Nagyközség Polgármestere, Nagy Rudolfné Nemesgulács Község Polgármestere,

Pék László Kékkút Község Polgármestere, Sallee Barbara Hegymagas Község

Polgármestere, Sárvári Attila Szentbékkálla Község Polgármestere, Sebestyén Zoltán

Köveskál Község Polgármestere, Stark Sándor Hegyesd Község Polgármestere,

Szalai István Balatonhenye Község Polgármestere, Tóth Csaba Lesenceistvánd

Község Polgármestere, Tóth József Gyulakeszi Község Polgármester, Tóth Péter

Balatonederics Község Polgármestere, Vella Zsolt Ábrahámhegy Község

Polgármestere, Vollmuth Péter Badacsonytördemic Község Polgármestere.
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A 2010. évi általános önkormányzati választásokat követően 2010. november 5-én

került sor az újjáalakuló ülés megtartására, ahol a megválasztott polgármesterek

kimondták a tapolcai többcélú társulás újjá-alakulását. Ezen ülésen került sor az

elnök és az elnök helyettesek megválasztására, amelynek keretében a társulás

elnökévé választották Császár Lászlót, Tapolca város polgármesterét. A társulás

elnökhelyettesének Krisztin N. Lászlót, Badacsonytomaj polgármesterét

választották, míg további elnökhelyettesek lettek Eke Ferenc Nemesvita, illetőleg

Miklós Tamás Révfülöp polgármestere. A 9 tagú elnökség további tagjainak

megválasztására a november 17-én tartott ülésen került sor, amikor az elnökség tagja

lett

Káli medence körzetből Pék László Kékkút Község Polgármestere

Művészetek völgye körzetből Kajdi István Taliándörögd Község Polgármestere

Lesence-i – Szigliget körzetből Tóth Csaba Lesenceistván Község Polgármestere

Badacsonyi körzetből Nagy Rudolfné Nemesgulács Község

Polgármestere

Tapolca-környéki körzetből Bedő Lajos Zalahaláp Község Polgármestere.

A Társulás Elnöksége segíti a Társulás elnökének és elnökhelyettesének a munkáját,

közreműködik a Társulás Tanácsa ülésének előkészítésében, kapcsolatot tart a

Társulás Tanácsa tagjaival, és közreműködik a döntések végrehajtásában.

A mikro-körzeti bizottság feladata a megállapodásban szereplő feladatok végzésének

koordinációja, ellenőrzése, a mellék megállapodásban foglaltak betartásának

figyelemmel kísérése és ellenőrzése, valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás

színvonalának ellenőrzése. A mikro körzeti területi beosztást áttekintve a Társulási

Tanács módosította annak beosztását az alábbiak szerint (zárójelben a települések

lakosságszáma, illetőleg a végén a körzet összesített lakosságszáma látható):

Káli medence körzete: Balatonhenye (139) Köveskál (422), Szentbékkálla (226),

Mindszentkálla (306), Kékkút (94), Kővágóörs (899), Révfülöp (1242), Salföld, (70),

Balatonrendes (156), Ábrahámhegy (553), összesen: 4107 lakos

Művészetek völgye körzet: Taliándörögd (690), Kapolcs (416), Vigántpetend (232),

Monostorapáti (1170), Hegyesd (181), összesen: 2689 lakos

Lesence-i – Szigliget körzet: Lesencefalu (344), Lesencetomaj (1178), Lesenceistvánd

(993),

Uzsa 362), Szigliget (980), Hegymagas (291), Balatonederics (1105), Nemesvita (391),

Raposka (253), összesen: 5897 lakos
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Badacsonyi körzet: Badacsonytomaj (2423), Nemesgulács (1025), Káptalantóti (495)

Badacsonytördemic (939), összesen: 4882 lakos

Tapolca-környéki körzet: Gyulakeszi (731), Kisapáti (387), Zalahaláp (1289), Sáska

(303), összesen: 2710 lakos

Tapolca város, önálló mikro körzet lakosságszáma: 16960 lakos

A Társulási Megállapodásban foglalt ágazati szolgáltatási feladatok ellátását, a

megalapozott társulási tanácsi döntések meghozatalát segíthetik elő a Társulás

Ágazati Bizottságai.

Az újjáalakult Társulás ugyanezen ülésén megválasztotta az ágazati bizottságok

elnökeit és tagjait az alábbiak szerint.

- Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke Mészáros László Lesencetomaj Község

Polgármestere, tagjai: Márvány Gyula Tiborné Kapolcs Község Polgármestere,

Sebestyén Zoltán Köveskál Község Polgármestere, Horváth Dezső Kővágóörs

Község Polgármestere.

- Közoktatási Bizottság elnöke Hárshegyi József Monostorapáti Község

Polgármestere, tagjai: Kigyós Ferenc Lesencefalu Község Polgármestere, Fábián

Gusztáv Salföld Község Polgármestere, Stark Sándor Hegyesd Község

Polgármestere, Kovács Nándor Sáska Község Polgármestere, Völgyi Antalné

Igazgató, Csizmarik Béláné Igazgató, Bajner Imre Igazgató, Németh László Igazgató.

- Szociális és Gyermekjóléti Bizottság elnöke Keszler Gyula Mindszentkálla Község

Polgármestere, tagjai: Bolla Albert Raposka Község Polgármestere, Csom Károlyné

Káptalantóti Község Polgármestere, Marton Istvánné Vigántpetend Község

Polgármestere, Takács Lászlóné Körjegyző, Szabóné Szakács Judit Irodavezető,

Bögös Rita Szolgálatvezető.

- Kulturális és Sportbizottság elnöke Kovács Károly Uzsa Község Polgármestere,

tagjai: Tóth Péter Balatonederics Község Polgármestere, Szalai István Balatonhenye

Község Polgármestere, Vollmuth Péter Badacsonytördemic Község Polgármestere,

Rédli Károly Ügyvezető igazgató, Nagy Eörsné Igazgató, Szántainé Ruzsa Marianna

Igazgató.

- Turisztikai Bizottság elnöke Balassa Balázs Szigliget Község Polgármestere, tagjai:

Vella Zsolt Ábrahámhegy Község Polgármestere, Tóth József Gyulakeszi Község

Polgármestere, Fuchs Henrik Balatonrendes Község Polgármestere, Sárvári Attila
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Szentbékkálla Község Polgármestere, Sallee Barbara Hegymagas Község

Polgármestere, Minorics Tamás Tourinform Iroda vezetője, Margittai Elemér.

A Társulási Tanács egyik legfontosabb feladata az önkormányzati ciklus kezdetén a

Társulási Megállapodás, illetőleg ezt követően a Szervezeti és Működési Szabályzat

áttekintése, felülvizsgálata. A Társulási Megállapodás felülvizsgálatát a Tanács

elvégezte, és azt 2011. február 23-án tartott ülésén elfogadta, valamint felkérte a tag

önkormányzatok képviselőtestületeit a kiegészített és módosított megállapodás

jóváhagyására, amely folyamatban van. A Szervezeti és Működési Szabályzat

felülvizsgálata napjainkban zajlik.

2010. december 15-i ülésen került sor a 2010. évi költségvetés módosítására, az előző

időszakban megvalósult változások realizálása érdekében: az egyes területeken az

ellátotti létszám változása – tanuló létszám, bejáró gyermekek számának változása,

mozgókönyvtárak számának növekedése, szociális étkezetésben részesítettek

számának emelkedése -, illetőleg feladatbővülés – gyógytestnevelés, -, valamint a

közmunkaprogram záró elszámolása miatt.

Ugyanekkor került sor a 2011. évi koncepció megtárgyalására és elfogadására az

alábbi tartalommal:

1.) Kötelező feladatok ellátásának biztosítása, az intézményeink hatékony

működtetése.

2.) Hitelek és kamatok, valamint az egyéb felvállalt kötelezettségek, vállalt

feladatok megfelelő színvonalon és határidőben történő teljesítése.

4.) A megkezdett beruházások, felújítások teljesítése, további pályázati

lehetőségek felkutatása a saját forrás kiegészítésére.

5.) Át kell gondolni és vizsgálni a szociális intézményrendszer felépítését, törekedni

kell a

hatékony feladatellátásra

6.) Meg kell vizsgálni az orvosi ügyelet gazdaságosabb ellátásának módjait.

7.) Ki kell dolgozni a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának módját.

8.) Meg kell teremteni a fejlesztési bevételek és kiadások egyensúlyát.

A Társulási Tanács elfogadta a 2011. évi munkatervét, közbeszerzési tervét, valamint

belső ellenőrzési ütemtervét.

A Veszprém Megyei Önkormányzat megkeresésére szándéknyilatkozatot fogadott

el a Társulási Tanács a pedagógiai szakszolgálati feladatok jövőbeni – a jelenlegi

szerződés 2011. június 30-án lejártát követő időszak – ellátásának módjáról:

A Társulás a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátását a jövőben is felvállalja oly

formában, hogy



8

- a gyógytestnevelés feladatot a közoktatási intézményekkel kötött feladat-ellátási

megállapodás alapján,

- a további (továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadási, nevelési tanácsadási,

logopédiai szakszolgálati) feladatokat a tapolcai nevelési tanácsadó fenntartójával

kötött feladat-ellátási megállapodás alapján biztosítja.

A Társulási Tanács 2011. február 23-án tartott ülésén elfogadta 2011. évi

költségvetését, jóváhagyta az önkormányzatok, - feladat-ellátó intézmények -

részére átadandó pénzeszközök nagyságát, meghatározta kiadási előirányzatait.

Egyidejűleg elfogadta az orvosi ügyeleti ellátást biztosító intézmény költségvetését,

valamint a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásának június 30-ig terjedő

időszakra vonatkozó pénzügyi fedezetét.

Megtárgyalta és elfogadta az orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységéről, valamint a

pedagógiai szakszolgálati feladatok 2010. évi ellátásának helyzetéről készült

beszámolót.

A szociális intézményrendszer helyzetének áttekintését követően, az elmúlt

időszakban lefolytatott szakmai és pénzügyi ellenőrzések tapasztalatainak

figyelembevételével döntött a Társulási Tanács a szociális ellátás intézményeinek

átszervezéséről az alábbiak szerint: 2011. május 1. napjával egy, önállóan működő

intézménybe vonja össze addigi 3 /Támogató Szolgálat, Közösségi Szolgálat,

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat) intézményét, az integrált intézmény élére

önálló vezetőt biztosít, a belső szervezeti egységként tovább működő szolgálatok

szakmai vezetői mellett, és hatékonyabb, szakmailag körültekintőbb feladatellátást

vár el az ellátottak, gondozottak és támogatottak érdekében.

A Társulási Tanács döntött a 2011. január 1. napjától életbe lépett szabályozási

kérdésben is, a társulások által ellátott szociális feladatok esetén a kijelölt

önkormányzat képviselő-testülete fogadja el az alapellátások igénybevételének

feltételeit szabályozó helyi rendeletet. A Társulási Tanács Ábrahámhegy

Önkormányzat Képviselő-testületét kérte fel az általa megtárgyalt és támogatott

rendelet-tervezet elfogadására, mely felkérésnek eleget tettek, elfogadva a 6/2011.

(IV. 1.) számú rendeletet.

A szociális ellátások igénybevételének feltételeiről szóló jogszabály előírásainak

eleget téve döntött a Társulási Tanács arról is, hogy a benyújtott igények elbírálása,

a személyi térítési díjak megállapítása az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az

intézményvezető döntése elleni fellebbezéseket elbíráló „fórumként” a Tanács

Szociális és Gyermekjóléti Bizottságát jelölte ki.

Meghatározta a szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd térítési díját, miszerint

a jövedelemmel nem rendelkező igénylők térítésmentesen, a jövedelemmel

rendelkezők pedig 2011. évben 380,- Ft/ ebéd áron vehetik igénybe az ellátást.
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A Társulási Tanács meghatározta azon személyek körét, akik a tapolcai kistérséget

képviselik más szervezetekben, az alábbiak szerint:

a Regionális Munkaügyi Tanácsban Veszprém megye képviseletét Császár

László,

a Balatoni Szövetségben a tapolcai kistérség képviseletét Miklós Tamás,

a Balatoni Fejlesztési Tanácsban a tapolcai kistérség képviseletét Krisztin N.

László

látja el.

Níyirád Települési Önkormányzat Képviselő-testülete kérésére a Társulási Tanács

döntött a tapolcai kistérséghez való csatlakozásukról. Kinyilvánította azon

szándékát, hogy a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény mellékletének

módosítását követően Nyirád Önkormányzatának csatlakozási szándékát

jóváhagyja.

A Társulási Tanács gazdálkodási hatáskörében eljárva megtárgyalta és jóváhagyta a

2010. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámolót az alábbi összegekkel:

Pénzkészlet tárgyidőszak elején 20 224 eFt

Pénzkészlet tárgyidőszak végén 30 538 eFt

Eredeti előirányzat 398 054 eFt,

Módosított előirányzat 510 417 eFt,

Teljesített előirányzat 403 754 eFt

bevétellel,

Eredeti előirányzat 398 054 eFt,

Módosított előirányzat 510 417 eFt,

Teljesített előirányzat 385 642 eFt

kiadással

a 2010. évi helyesbített pénzmaradványt 29 377 eFt-tal

a 2010. évi módosított pénzmaradványt 64 482 eFt-tal

A Társulási Tanács elfogadta a Balatonfelvidéki Közösségi Szolgálat, a

Balatonfelvidéki Támogató Szolgálat, valamint a Balaton-felvidéki Szociális és

Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi szakmai munkájáról szóló beszámolókat.

Ugyancsak elfogadta a Wass Albert Könyvtár és Múzeum szakmai beszámolóját a

könyvtárellátási szerződésben foglaltak 2010. évi teljesítéséről. Megállapította, hogy

a mozgókönyvtári rendszer bevezetése óta javult a községi könyvtárak szakmai

tevékenysége, és jelentős mértékben nőtt az érdeklődés és az igénybevétel a tapolcai

lehetőségek felé.
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Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása a Társulási Tanács ülésén

túlmenően is jelentős tevékenységet végzett az elmúlt időszakban:

A szomorúan emlékezetes „vörös-iszap katasztrófa” áldozatainak támogatására

400.000 Ft támogatást biztosított a Társulás, amely összeget a Magyar Kármentő

Alap javára utaltunk át a helyreállítás támogatására.

A Társulási Tanács több alkalommal foglalkozott a közelmúlt egyik legjelentősebb

önkormányzati döntésével, az Észak-Balatoni szilárdhulladék kezelési rendszer

megvalósításával és az új kezelési mód gondjaival, problémáival. Ezen belül

kiemelten a szemétszállítási díj mértékének problémájával. Az elmúlt, közel egy

évtized döntései, szerződései alapvetően meghatározzák ezen körben az

önkormányzatok mozgásterét, amely sajnálatos módon nem nyújt tág lehetőséget a

díj mértékére, annak megállapítására. A többcélú társulás tagönkormányzatai

határozott összefogása tette lehetővé, hogy a szemétszállítási díj számlázásával

kapcsolatosan sikerült elérni, hogy az a szolgáltató feladatává váljon és 2011. május

1. napjától átkerüljön a szolgáltató ellátandó feladatai közé. Ezen döntéssel egy

hálátlan feladattól, valamint a kinnlevőségek okozta nehézségektől sikerül

remélhetőleg megkímélni az önkormányzatokat. Ugyancsak eredményként

értékelhető, hogy az önkormányzatok azon része, amely eddig a „nemfizetők”

helyett megtérítette a szemétszállítási díjat, a Szolgáltatótól igényelheti annak

visszatérítését.

A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tevékenysége során kiemelt

figyelmet fordított és fordít a szociális ellátások körébe tartozó feladatok ellátására.

Ennek során – pályázati támogatás igénybevételével működteti a Támogató

Szolgálatot, amely a fogyatékkal élők napi gondjainak megoldásában nyújt

segítséget, illetőleg a Közösségi Szolgálatot, amely a szenvedélybetegségben

szenvedők számára biztosít hasonló körben támogatást. Mindkét szolgálat a korábbi

években már megismert módon és létszámmal végzi munkáját, szolgálatonként 40 –

50 igénylő számára megkönnyítve életüket. A Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

tevékenysége is változatlan tartalommal folytatódott, amelynek során a szociális

étkeztetés keretében 305 .fő, a házi segítségnyújtás során 264 fő, a családsegítés

tekintetében 97 fő részére 394 esetben nyújtottak ellátást, míg a gyermekjóléti

szolgálat 117 család 178 gyermeke részére biztosított segítséget.

Folyamatban van a szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata, amely a

települési- intézményei egyeztetések közötti szakaszban van. Kérjük és várjuk

mindenki észrevételét, javaslatát a koncepció aktualizálása és korszerűsítése

érdekében.
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2010. december 1-jén összevont igazgatói és óvodavezetői munkaközösségi

foglalkozásra került sor a Révfülöpi Általános Iskolában. Jelen voltak a térség

közoktatási intézményeinek vezetői, csaknem teljes létszámban. Jelen volt Miklós

Tamás Révfülöp Polgármestere, kistérségi elnökhelyettes, valamint Hárshegyi József

a Társulás Közoktatási Bizottsága Elnöke. Az önkormányzati ciklus kezdetén való

ismerkedés mellett a közeljövő és az elkövetkezendő évek feladatai kerültek a

megbeszélés középpontjába.

A Tárulás a közoktatási feladat-ellátási körében szakmai fórumok megtartásával

segítette az oktatási-nevelési intézmények működését, tevékenységét. 2010. őszén és

2011. tavaszán a jogszabályi változások aktuális teendőiről szervezett előadást

iskolajogász részvételével.

A szakszolgálati feladatok ellátásának, a megváltozott jogszabályok gyakorlati

hatásainak feltételeiről Németh Péter a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Rehabilitációs Bizottság vezetője tartott tájékoztatást.

A rendezvényeken a Sümegi Kistérség pedagógusai is részt vettek.

Megrendeztük az ötödik „Kistérségi Karácsonyt”, ahol több mint 700 alsó tagozatos

gyermeket és kísérő pedagógusait láttuk vendégül. Felejthetetlen órákat töltöttek el

aktív pihenéssel és kézműves foglalkozással a résztvevők. A rendezvény keretében

köszöntöttük a tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulókat is.

Sikeresen lezajlott az ötödik „Kistérségi Sportnap” is, ahol a résztvevő 10 csapat 160

tagja aktív sportolás és versenyzés után osztotta meg a helyezéseket az alábbiak

szerint: 1. Badacsonytördemic település, 2. Szigliget település, 3. Tapolca város

csapata.

Kistérségi tanulmányi versenyt szerveztünk a térség általános és középiskolái

részére, melynek eredményhirdetése várhatóan 2011. májusában lesz.

A versenyek közül már megtartásra került a Tapolcai iskolák által kiírt „Sport-

kulturális örökségünk ápolása” elnevezésű tanulmányi verseny, melynek

eredményhirdetésére 2010. november 30-án került sor. A szakmai munkát Dr.

Nádori László professzor irányította .

Április 19-én a Badacsonytomaji Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola a

sajátos nevelési igényű tanulók mesemondó versenyének volt a házigazdája.

Április 20-án a Nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános és Szakiskola túrával

egybekötött természetismeretei vetélkedőt bonyolított le a Badacsonyi hegyen.

Április 27-én a Szigligeti Általános Iskola az I. és a II. korcsoportba tartozó tanulók

részére kispályás labdarúgó tornát szervezett.
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Megkezdődött a Közoktatási Intézkedési terv átfogó felülvizsgálata, a módosításához

szükséges adatfelmérő lapokat az intézmények és érintettek részére megküldtük.

Kértük, hogy az intézményvezetők kitöltve mihamarabb juttassák vissza ezeket az

anyagokat, annak érdekében, hogy az összesítő munkát meg tudjuk kezdeni.

Veszprém megyében elsőként szerveztük meg 2010. augusztusában, közel 130 fő

pedagógus részvételével a Kistérségi Tehetség-konferenciát.

2010. decemberében megalapítottuk a Kistérségi Tehetségsegítő Tanácsot, melynek

tagjai:

Elnök: Császár László, Tapolca Város Polgármestere, Tapolca és Környéke

Kistérség Többcélú Társulása Elnöke,

Titkár: Varga Béláné, Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása

Közoktatási referense,

Hárshegyi József Monostorapáti Polgármestere, a Tapolca és Környéke Kistérség

Többcélú Társulása Közoktatási Bizottság Elnöke,

Baranyai Zoltánné Szín-Vonal Képzőművészeti Iskola Igazgatója,

Bajner Imre, a Tapolcai Iskola Igazgatója,

Tarjányi Sándor Táncoktató,

Péni Béla, a Járdányi Pál Zeneiskola Igazgatója,

Sztrik Emilné, A Monostorapáti Óvoda Vezetője,

Szipőcs Csaba, Művészetek Völgye Közös Fenntartású Általános Iskola Igazgatója

Pordán Katalin, a Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

Családgondozója,

Farkas Éva, Nők a Balatonért Egyesület badacsonytomaji csoportjának képviselője.

A Tehetségsegítő Tanácsot „regisztráltuk” a „Géniusz” portálon is.

A Tehetségsegítő Tanács és a Többcélú Társulás közös összefogásával és pályázati

támogatással valósult meg 2011. március 30-án a Tamási Áron Művelődési

Központban az első Tehetségnap, ahol a térségünkben élő „tehetségígéretek” és az

őket segítő pedagógusok, nevelők mutatták be tehetségüket, tudásukat,

hozzáértésüket, számoltak be az általuk elért eredményekről. A program keretében

a Magyar Géniusz Iroda szervezésében előadás hangzott el a tehetséggondozás

feladatairól, lehetőségeiről és fontosságáról. A rendezvényen 100-120 gyermek és

felkészítőik, valamint 102 regisztrált érdeklődő vett részt.

A brüsszeli Magyar Intézet szervezésében 2011. február 15-március 23 közötti

időszakban rendezvénysorozat keretében mutatkozott be a Badacsony - régió

Brüsszelben. A részt vevő települések Badacsonytomaj, Szigliget, Ábrahámhegy,

Káptalantóti, Salföld és Badacsonytördemic. A február 15.-ei megnyitó

rendezvényen köszöntőt mondott Hernyes Zoltán belga nagykövet úr és Dr.

Reinhard Bettzuege a Német Szövetségi Köztársaság nagykövete. A Veszprém
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Megyei Önkormányzatot Kovács Norbert alelnök úr képviselte, a Régióról és

településeiről Krisztin-Németh László, Badacsonytomaj Város polgármestere tartott

beszédet. A települések egyéni kiállításai megmutatták a vidék sokszínűségét, népi

kultúráját, építészetét, míg a kiállítás keretét Egry József, a Balaton festőjének képei

szolgáltatták. A kiállítás célja volt bemutatni a Balaton e csodás vidékének

természeti, kulturális, történeti és gasztronómiai értékeit. A Balaton és a táj szépsége

sok helyi művészember fantáziáját ragadta meg, ezen művészeti alkotások hívták a

vidékünkre kalandozni a látogatók képzeletét. A földszinti előadóban rövid

kisfilmek utaztatták el az érdeklődőket a települések varázslatos világába. A

pincehelyiségben szőlészeti- és borászati kiállítás, gasztronómiai- és bor bemutató

került megrendezésre. A megnyitó rendezvényen változatos program, néptánc

bemutató, tárogató és klarinét zenei kiskoncertek, Kolop József szobrászművész

szobrászati előadása és borkóstoló várta az érdeklődőket. A megnyitón Badacsony

Régiós tombola ajándékok kerültek kisorsolásra. 2011. március 23.-án volt a kiállítás

záró rendezvénye, ahol Szigliget település műsora várta a látogatókat. Fáklyás

felvonulásukkal népszerűsítették a Badacsony Régiót Brüsszel belvárosában és az

Anspach Galerie-ben. A jelmezesek közt várkapitány, testőrök, középkori zenét

játszó zenészek és táncosok vonultak fel. A program keretén belül az érdeklődők

megismerkedhetnek a 16. század fegyvereivel, harcművészetével és zenei

kultúrájával. A március 23.-án tartott záró rendezvényre zenés-táncos programmal,

gasztronómiai- és borbemutatóval várták a vendégeket a Szigligetiek. A megnyitóra

több mint 150-en voltak kíváncsiak, több magyar- és külföldi médium

is megörökítette az eseményt. A záró rendezvényen is hasonló érdeklődésre tettünk

szert. A kiállítást több százan tekintették meg a programsorozat ideje alatt.

A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy a magyar vidék is képviseltesse magát

nemzetközi programokon, hogy a vidék embere is büszke lehessen kiemelkedő

értékeire.

A rendezvényt jelentős eszközökkel támogatta a Többcélú Társulás, hiszen

valamennyiünk közös érdeke kistérségünk nemzetközi bemutatása.

A többcélú társulások által felvállalt feladatok ellátása természetesen nem kötődik az

önkormányzati ciklusokhoz, azok ellátása és biztosítása folyamatos. Így a korábbi

években már felvállalt feladatok is zavartalanul megtörtének az elmúlt időszakban

is: a közoktatási feladatellátás támogatása, illetőleg koordinációjának szervezése,

összhangjának biztosítása, az intézményi-önkormányzati társulások összehangolása,

a mozgókönyvtári feladatok ellátása, az iskolabusz szolgáltatás szervezése és

biztosítása, a belső ellenőrzési feladatok ellátása, pedagógiai szakszolgálati feladatok

ellátása, az orvosi ügyelet működésének támogatása.

A belső ellenőri feladatok körében általános ellenőrzés megtartására került sor

valamennyi önkormányzatot érintően a költségvetési támogatásokat megalapozó

nyilvántartások, szabályzatok és kimutatások körében.
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A fejlesztési feladatok körében kiemelkedő jelentőségű a „Szociális Központ

kialakítása a tapolcai kistérségben” megnevezésű projekt, amely több mint 90.000 e

Ft előirányzattal biztosíthatja a Társulásnak helyt adó Tapolca, Nyárfa u. 3. szám

alatti ingatlan jelenleg használaton kívüli részének felújításával és

akadálymentesítésével a szociális intézmények méltó és a XXI. század igényeinek

megfelelő elhelyezését. A támogatási szerződés megkötését követően kerültek

kiírásra a közbeszerzési eljárások, melyek értékelését követően megtörténtek a

szerződéskötések, illetőleg megtartásra került a projekt nyitórendezvénye, amelynek

ünnepélyes keretek között került sor a szerződések megkötésére. A projekt

keretében beszerzésre került egy mozgáskorlátozottak szállítására alkalmas

gépjármű, amely a „kerekes-székes” fogyatékos életében jelent jelentős változást,

biztosítva mozgási lehetőségüket. Megkezdődött az épület felújítása a bontási

tevékenységgel, illetőleg az akadálymentesítést biztosító személyfelvonó helyének

kiépítésével.

Ugyancsak kiemelkedő jelentőségű a tervezett új tapolcai mentőállomás

beruházásnak kérdése, amely a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által jóváhagyott

program alapján az építési engedély kiadása előtt áll, és várhatóan a közeljövőben

megkezdődhet a kivitelező kiválasztása, majd a beruházás megvalósítása.

Pályázatot nyújtottunk be az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnál. Sikeres

pályázatunk eredményeként 3 fő közép-, illetve felsőfokú képzettségű munkanélküli

ember foglalkoztatását biztosítottuk 6 hónap időtartamra. Folyamatban van a

kistérség fejlesztését szolgáló, a Társulás által korábban jóváhagyott koncepciók,

fejlesztési programok felülvizsgálata. A 2011. év első negyedévében négy fő egyetemi

hallgató szakmai gyakorlatának adtunk helyet. Segítséget nyújtottunk

diplomamunkáik elkészítéséhez.

Fontos feladatának tartja a Társulási Tanács a közelmúltban meghirdetett Új

Széchenyi terv alapján az önkormányzatok, társulások támogatását, segítését a

fejlesztési lehetőségek megismerésében, igénybevételében. Több esetben nyújtottunk

segítséget a pályázatok összeállításához, megírásához, illetőleg az időközi, valamint

zárójelentések, beszámolók elkészítéséhez.

A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan részt vettünk és veszünk a „Leader-

csoport” életében, tevékenységében. Több alkalommal biztosítottuk

rendezvényeikhez a helyszínt, illetőleg aktívan részt vettünk a helyi stratégia

felülvizsgálatában. Észrevételeinkkel, javaslatainkkal, tapasztalatainkkal igyekeztünk

segíteni, hogy az önkormányzatok számára szükséges és ésszerűen igénybe vehető

programok kerüljenek a hosszú távú elképzelésekbe.
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T a p o l c a, 2011. május 12.


