
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-4/2011.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2011. június 24-i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Vasáros Nikoletta előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2011. május 21. A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
KRESZ-tanpálya ünnepélyes felavatásán vettem részt a
rendőrséggel és az intézmények igazgatóival közösen.

2011. május 24. Koordinációs egyeztető megbeszélésen vettem részt a tapolcai
városrehabilitációval kapcsolatban.

2011. május 25. Kistérségi elnökségi ülésen vettem részt.

2011. május 26. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésén
vettem részt.

2011. május 26. Sümegen a járóbeteg szakellátó intézmény ünnepélyes átadásán
vettem részt.

2011. május 29. Részt vettem a városi gyermeknapon.

2011. május 30. Kistérségi gyermeknapi rendezvényen vettem részt
Badacsonytomajon.

2011. május 31. Badacsonytomajon a Pedagógus Nap alkalmából köszöntöttem
az intézmény pedagógusait a Tatai Sándor Általános Iskolában.

2011. május 31. Egyeztetést folytattam a MAPI szakembereivel a Széchenyi Terv
pályázati lehetőségeiről.

2011. június 01. Kistérségi tanácsülés előkészítésének megbeszélésén vettem
részt.

2011. június 01. A kistérséggel közösen Pedagógus Napi ünnepségen vettem
részt a Tamási Áron Művelődési Központban.



2

2011. június 02. Bognár Tamást, a FIFA játékvezetőjét köszöntöttük a Bajnokok
Ligáján való eredményes szerepléséért.

2011. június 02. Balatonedericsen az Eötvös Károly Közös Fenntartású Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Tagiskolájában köszöntöttem a pedagógusokat Pedagógus Nap
alkalmából.

2011. június 03. Lesenceistvándon kistérségi borversenyen és májusfa
kitáncoláson vettem részt.

2011. június 01. Részt vettem az első alkalommal megrendezésre kerülő Megyei
Összetartozás Napja rendezvényen a Tamási Áron Művelődési
Központban.

2011. június 04. XI. Babatalálkozón vettem részt a Pannon Reprodukciós
Intézetben.

2011. június 04. Trianoni megemlékezésen vettem részt.

2011. június 04. A Tapolcai Vállalkozók Egyesülete és az Iparoskör szervezésében
májusfa kitáncoláson vettem részt.

2011. június 06. Margarethen/Moos városában biomasszáról szóló konferencián
vettem részt.

2011. június 07. Ifj. Schirilla György futót köszöntöttem a „Futás a cukorbeteg
gyerekekért” mozgalom kapcsán településünkön.

2011. június 08. Kistérségi elnökségi tagokkal folytattam egyeztetést.

2011. június 09. Turi Péterrel, a Rockwool igazgatójával folytattam egyeztető
tárgyalást ingatlan átadással illetve cserével kapcsolatban.

2011. június 09. Regionális Munkaügyi Tanács ülésén vettem részt Veszprémben.

2011. június 10. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás ülésén vettem
részt.

2011. június 15. Kistérségi bizottsági üléseken vettem részt.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2011. május 16. Tapolca, Dobó lakótelepi és a Tapolca-diszeli kisposták átadásán
vettem részt.

2011. május 17. A Fő utcai vállalkozókkal egyeztettem a nyári kulturális
programokról.
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2011. május 18. Veszprém megyébe látogató 20 fős tajvani csoportot fogadtam
Tapolcán.

2011. május 24. Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület közgyűlésén vettem
részt.

2011. május 26. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésén
vettem részt.

2011. június 1. Tanácsnokok feladat-meghatározó megbeszélésén vettem részt.

2011. június 1. Pedagógusnapi ünnepségen vettem részt.

2011. június 2. „Kék Golyó Napok” elnevezésű onkológiai konferenciát
nyitottam meg a Hunguest Hotel Pelionban.

2011. június 3. A Környezetvédelmi Világnap alkalmából megrendezett „Hozd
vissza” mozgalmat nyitottam meg.

2011. június 4. Trianoni ünnepségen vettem részt.

2011. június 4. A Tapolcai Vállalkozók Egyesülete és az Iparoskör
szervezésében májusfa kitáncoláson vettem részt.

2011. június 6. Margarethen/Moos városában biomasszáról szóló konferencián
vettem részt.

Horváthné Németh Edit alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2011. május 18. Megbeszélést folytattam Dr. Flórián Csabával, a Tapolcai Kórház
Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetői igazgatójával, valamint
Sin József gazdasági igazgatóval.

2011. május 19. Sági István képviselővel közösen megbeszélést folytattunk Varga
Tibornéval, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
igazgatójával.

2011. május 20. Intézményi bejárást és megbeszélést tartottunk az önkormányzati
fenntartású intézményekben a nyári felújítási munkákkal
kapcsolatban.

2011. május 23. Horváthné Szalai Gyöngyi képviselő társammal együtt
szépkorút köszöntöttünk.

2011. május 26. Megbeszélést folytattam Hepp Tamásné pedagógus
szakszervezeti vezetővel.

2011. május 29. Hősök Napi rendezvényen koszorúztam.

2011. június 01. Pedagógusnapi ünnepségen vettem részt a Tamási Áron
Művelődési Központban.
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2011. június 03. Megbeszélést folytattam Nagy Lászlónéval, a Batsányi János
Művelődési Központ igazgatójával.

2011. június 04. Trianoni ünnepségen vettem részt.

2011. június 06. Fogadóórát tartottam.

2011. június 09. A Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola infrastrukturális
fejlesztése megkezdésének ünnepélyes megnyitóján vettem
részt Tóth Mária oktatási referenssel.

2011. június 14. Szépkorút köszöntöttem.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:

101/N/2011. (V.27.) Képviselő-testületi határozatával Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete az 1370/2007/EK rendelet 7. cikkének (1) bekezdése szerinti, MB Balaton
Kft. által benyújtott összevont jelentést a városi menetrend szerinti helyi autóbusz-
közlekedés közszolgáltatási tevékenységéről az alábbiak szerint elfogadja: Helyi
közforgalmú közúti autóbusz személyszállítási tevékenység: Időszak: 2010. január 1. – 2010.
december 31. Közszolgáltató: MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. A Közszolgáltató
kizárólagos joga: Tapolca Város közigazgatási határain belül az autóbusszal végzett
menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátása. A Közszolgáltatónak a Tapolca Város
Önkormányzatától származó bevételei: Normatív támogatás jogcímén folyósított támogatás:
7.500.000,- Ft. Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás: 6.000.000,- Ft. Felkéri a város
polgármesterét, hogy az összevont jelentést a város honlapján tegye közzé. Határidő:
azonnal. Felelős: polgármester

Az összevont jelentés közzététele megtörtént.

104/N/2011. (V.27.) Képviselő-testületi határozata alapján Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére. Pályázati feltételek:
igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel, legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, jogi vagy
közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban:
OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat
alapján adott mentesítéssel rendelkezik, cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar
állampolgárság, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 6 havi próbaidő kikötésének
vállalása. A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázati kérelmet, - 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló okleveleket, bizonyítványokat vagy
azok hiteles másolatait, részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység
bemutatását és a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket, igazolást a közigazgatási
gyakorlatról, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz
hozzájárul-e. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján biztosítottak. A
vezetői kinevezés határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. Az elbírálásnál előnyt jelent:
az önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat, 5 éves vezetői tapasztalat, B
kategóriájú gépjárművezetői engedély. A pályázat közzétételének helye: Nemzeti
Közigazgatási Intézet honlapja; Tapolca Város honlapja. A pályázat közzétételének ideje:
2011. június 10. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 20. A pályázat elbírálásának
határideje: a benyújtási határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés. A munkakör az
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elbírálást követően azonnal betölthető. A pályázatokat Tapolca Város Polgármestere címére
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) postai úton vagy személyesen kell benyújtani, további
felvilágosítás a 87/510-126 telefonszámon kérhető. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A pályázati kiírás a Nemzeti Közigazgatási Intézet és Tapolca város honlapján 2011.
június 10-én megjelentetésre került.

105/N/2011. (V.27.) Képviselő-testületi határozatával Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete javasolja a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének, hogy 2011.
augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig Péni Béla 8300 Tapolca, Kazinczy tér 7/B szám
alatti lakost bízza meg a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény igazgatói munkakörének ellátásával. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A javaslatot eljutattuk Veszprém Megye Főjegyzőjének.

107/N/2011. (V.27.) Képviselő-testületi határozatával Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete nyilatkozatot ad ki arról, hogy Tapolca város 2010. évi költségvetéséről,
a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelete alapján
a helyi közlekedés működtetéséhez 2010. évben a szolgáltató számára vissza nem térítendő
önkormányzati támogatás címén 6.000.000,- Ft-ot, azaz Hatmillió forintot folyósított. Tapolca
város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló
2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete 17. Cím. véglegesen átadott működési célú
pénzeszközök előirányzatában 12.000.000,- Ft-ot, azaz Tizenkettőmillió forintot folyósít,
amelyet az Busztv. 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kiválasztott
közszolgáltató, az MB Balaton Szállítási és Szolgáltató Kft. pályázata alapján hagyott jóvá a
154/N/2010. (XII.10.) képviselő-testületi határozatával. A közszolgáltató számára nyújtott
vissza nem térítendő önkormányzati támogatás összegére a 2012., 2013., 2014., 2015. és 2016.
évi költségvetésében évi 12.000.000,- Ft azaz évi Tizenkettőmillió forint előzetes
kötelezettséget vállalt. Tapolca Város Önkormányzata a helyi autóbuszos közösségi
közlekedést 2011. január 1-étől 2011. december 31-éig fenntartja. Tapolca Város
Önkormányzata a Busztv. 6.§-a alapján lefolytatott pályázati eljárás útján kötötte meg a
szolgáltatóval a közszolgálati szerződést. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

Az önkormányzat Képviselő-testületi határozatban kiadott nyilatkozata a helyi
közforgalmú közlekedés 2011. évi normatív támogatás igényléséhez volt szükség. A
nyilatkozat a normatív támogatásra benyújtott pályázat részét képezi. A pályázati
anyag 2011. június 7-én benyújtásra került a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei
Igazgatóságához.

108/N/2011. (V.27.) Képviselő-testületi határozatával Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete megállapítja, hogy a tagságról való lemondás folytán Kovacsics Árpád
kuratóriumi tagsága megszűnt. Nevezett A Dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány
kuratóriumában betöltött tagsága az alapító okirat módosításának bírósági átvezetésével
megszűnik. Felhatalmazza Tapolca Város aljegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti
intézkedéseket megtegye. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző

2011. június 1-én értesítettük a Veszprém Megyei Bíróságot arról, hogy a Képviselő-
testület módosította az alapítvány alapító okiratát. Kértük a bírósági
nyilvántartásba történő átvezetését.

109/N/2011. (V.27.) Képviselő-testületi határozatával Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Dr. Burján Imre Egészségügyi Közalapítvány kuratóriumának tagjaként
Lenner Lászlóné, 8300 Tapolca, Damjanich utca 9. sz. alatti lakost kijelöli, egyidejűleg az
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alapító okirat 6. és 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: „6. A Kuratórium tagjai: Kövessi
Péter, 8300 Tapolca, Zrínyi Miklós utca 5. Libischné dr. Marton Mária , 8300 Tapolca,
Munkácsy Mihály utca 1./A Lenner Lászlóné, 8300 Tapolca, Damjanich utca 9. Vörös Béla,
8300 Tapolca, Úttörő utca 20. „ „9. Az alapítvány számlavezetését a Balaton-Felvidéki
Takarékszövetkezet a 72800054-15503217-00000000 számú számlán végzi.” Felhatalmazza
Tapolca Város aljegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző

2011. június 1-én értesítettük a Veszprém Megyei Bíróságot arról, hogy a Képviselő-
testület módosította az alapítvány alapító okiratát. Kértük a bírósági
nyilvántartásba történő átvezetését.

Tapolca Város Önkormányzata az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége Tapolcai Közhasznú Egyesülete (továbbiakban ÉFOÉSZ) részére 2011. április 01.
napjától 2016. május 31. napjáig bérbe adta a Tapolca, Hősök tere 4.1/4. szám alatti 68 m²
alapterületű önkormányzati bérlakást. A bérbeadó a bérleti szerződést Tapolca Város
Polgármestere 14/276-3/2011. számú bérbeadási engedélyében foglaltaknak megfelelően
kötötte meg az 1993. évi LXXVIII. törvény és a 7/2006. (III.20.) önkormányzati rendeletben
foglaltaknak.
Kérem Polgármester Urat tájékoztatni szíveskedjen a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
bérleti szerződést Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének „a lakások és a
helyiségek bérletéről” szóló 7/2006. (III.20.) Kt. rendelet 6.§.a (2) bekezdésében foglaltak
alapján kötötte meg, azaz a bérlakást nem természetes személy, hanem az Egyesület részére
adta bérbe. A fenti rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján nem kell a természetes
személyre vonatkozó rendelkezést alkalmazni, a 7.§ (1) bekezdés c)-m) pontokban.
Az ÉFOÉSZ kérelmében indokként a pályázat miatt kérte nevére a bérleti szerződés
megkötését. Az ÉFOÉSZ részt vett a „Támogatott lakhatás” nevű pályázaton, (u.
kulcsprogram) mely program keretében az értelmi fogyatékos emberek gondozók
felügyelete nélkül, saját lábukra állva, szokványos körülmények között éljenek.
Magyarországon először fordul elő kísérleti jelleggel. A program a fogyatékkal élők önálló
életéhez járul hozzá. A bérlakás a lakhatásukat teszi lehetővé. A program a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium pályázatából valósult meg. A pályázat keretében három fogyatékos
fiatal lakik a fenti bérlakásban.

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

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

Tapolca, 2011. június 16.

Császár László sk.
polgármester


