
1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. június 28-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 Igazgatási Iroda
 Gombkötő Nikoletta vezető-tanácsos  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013. március 28. Egyeztetést folytattam Szauer Istvánnal, a Megyei Klebersberg
Intézményfenntartó Központ vezetőjével az áprilisi átadás 
átvételről.  

2013. március 29. Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt.

2013. április 3. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Elnökségi
ülésén vettem részt.

2013. április 3. A rendezési terv véglegesítésével kapcsolatos egyeztető 
megbeszélésen vettem részt.

2013. április 4. Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos sajtótájékoztatón, 
illetve projektmegnyitón vettem részt.

2013. április 4. Egyeztető tárgyalást folytattunk Göttlinger Lászlóval, a 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójával a
hulladékszállítás feladataival kapcsolatban.

2013. április 5. Tapolca Város Napján vettem részt.

2013. április 8. Fogadóórát tartottam.

2013. április 10. Kiss Nándorral folytattunk egyeztető tárgyalást a Remondis 
üzletrészvásárlásával kapcsolatban.
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2013. április 11. Dr. Lang Zsuzsannával, a kórház megbízott igazgatójával
folytattunk egyeztetést a kórházi fejlesztésekkel kapcsolatban.

2013. április 12. Hegyközségi választmányi ülésen vettem részt.

2013. április 15. Katona Zoltánnal, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály vezetőjével folytattunk 
egyeztetést a belvárosi rehabilitáció aktuális tűzvédelmi és 
katasztrófavédelmi feladatairól.

2013. április 16. TÖOSZ konferencián vettem részt Veszprémben.

2013. április 17. Kovacsics Árpáddal, a Bakonyi Bauxitbánya Kft. vezetőjével 
folytattunk egyeztető tárgyalást a strandkút vásárlásával 
kapcsolatban.

2013. április 17. Nemzetközi Comenius Kézilabdatorna ünnepélyes
eredményhirdetésén vettem részt a Szász Márton EGYMI
rendezésében.

2013. április 19. Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny megnyitóján vettem
részt.

2013. április 22. A Közlekedéstudományi Intézet által szervezett egyeztetésen
vettem részt.

2013. április 23. A Szent György-hegyi Napok nyitórendezvényén vettem részt.

2013. április 24. Veszprémben az OMSZ által szervezett regionális egyeztető 
fórumon vettem részt az orvosi ügyelettel kapcsolatban.

2013. április 25. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2013. április 25. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt.

2013. április 26. A Szent György-hegyi Napok szakmai programján vettem részt.

2013. április 26. A Finn Baráti kör által szervezett képkiállítást nyitottam meg a
városi moziban.

2013. május 2. Egyeztetést folytattunk a Baptista Szeretetszolgálattal a
Hajléktalan Szálló fejlesztésével és működésével kapcsolatban.  

2013. május 6. Egyeztető tárgyalást folytattunk Tóth Csabával, Lesenceistvánd 
Község Polgármesterével a kistérségi feladatok átadás átvételével
kapcsolatban.

2013. május 6. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság közgyűlésén vettem részt.  
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2013. május 8. A községek és a kistérségek országos önkormányzati
szövetségének éves közgyűlésén vettem részt a Hotel Pelionban.  

2013. május 9. Egyeztetést folytattunk a GYEMSZI és a kórház vezetésével
kórházfejlesztés, beruházás ügyben.

2013. május 9. Palotás Zsolttal, a Rockwool helyi vezetőjével egyeztettünk a 
lehetséges támogatásokkal kapcsolatban.

2013. május 10. A Batsányi Napok keretében tartott emlékülésen vettem részt.

2013. május 13. Budapesten egyeztetést folytattunk Lasztovicza Jenővel és Dr. 
Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkárral a kórházi 
fejlesztésekkel kapcsolatban.

2013. május 22. Egyeztetést folytattam Farkas Eörssel, a MÁV Ingatlan Zrt.
képviselőjével a vasútállomás lehetséges fejlesztésével 
kapcsolatban.

2013. május 27. A Hegyközség választmányi ülésén vettem részt.

2013. május 28. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
mérlegelfogadó taggyűlésén vettem részt.  

2013. május 28. Az Olimpiai Klub résztvevőit köszöntöttük Dr. Simicskó István 
sportért és ifjúságért felelős államtitkár úrral együtt a Hotel 
Pelionban.

2013. május 29. Lasztovicza Jenő elnök úrral együtt az Országos Széchenyi 
Programirodában, illetve a Miniszterelnöki Hivatalban
egyeztettünk a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban.  

2013. május 30. Sipos Szabó Emesével folytattunk egyeztető tárgyalást az óvodai 
TÁMOP-os pályázattal kapcsolatban.

2013. május 31. Pedagógus Napi ünnepségen vettem részt a Batsányi János
Művelődési Központban.  

2013. június 3. Fogadóórát tartottam.

2013. június 4. Aknaszlatinai vendégeket fogadtunk, illetve a trianoni
megemlékezésen vettünk részt.

2013. június 5. Stolár Mihállyal, a Szász Márton EGYMI igazgatójával
egyeztettünk az iskola megoldandó feladataival kapcsolatosan.

2013. június 5. Az óvodai intézményvezetővel, illetve a tagintézmény-
vezetőkkel folytattunk egyeztetést az óvodavezetéssel 
kapcsolatos feladatokról.

2013. június 6. Járási közbiztonsági egyeztető fórum alakuló ülésén vettem részt.  
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2013. június 7. A TIAC évzáró rendezvényén vettem részt, ahol érmek
kiosztására is sor került.

2013. június 8. Badacsonyban a kéknyelű virágzás ünnepén vettem részt.  

2013. június 11. Göttlinger Lászlóval, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatójával folytattunk egyeztetést a szemétszállítás
feladatainak átadás átvételével kapcsolatban.

2013. június 12. Bándi Lászlóval, a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület
elnökével és dr. Tölgyes Józseffel a Kodolányi Főiskola 
docensével folytattam egyeztetést.

2013. június 14. Mohos Nikolettával, a TIED Egyesület vezetőjével folytattunk 
megbeszélést a diszeli tűzoltó szertár átalakításával és 
fejlesztésével kapcsolatban.

2013. június 14. A tapolcai rendőrkapitánysággal közösen szervezett közlekedési 
KRESZ-totó, illetve rajzverseny ünnepélyes eredményhirdetésén
vettem részt.

2013. június 15. Tapolca-Diszel városrészben megrendezett gyepűtipráson 
vettem részt.

2013. június 17. Kiss Zsolttal, az MB Balaton Kft. ügyvezetőjével folytattunk 
egyeztetést a helyi járat üzemeltetésével kapcsolatos
változásokról és feladatokról.

2013. június 18. Állampolgársági esküt vettem ki.

2013. június 18. Egyeztetést folytattam a MÁV Ingatlan Zrt. képviselőivel. 

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013. március 29. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt.

2013. április 2. A Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.  

2013. április 3. Szabályozási és rendezési tervvel kapcsolatos egyeztetésen
vettem részt.

2013. április 4. Egyeztető tárgyalást folytattunk Göttlinger Lászlóval, a 
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójával a
hulladékszállítás feladataival kapcsolatban.

2013. április 5. Tapolca város napján vettem részt.
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2013. április 10. A Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.  

2013. április 15. Fogadóórát tartottam.

2013. április 17. A hulladéktelep rekultivációjával kapcsolatosan folytattam
tárgyalást.

2013. április 18. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.

2013. április 23-28. A Szent György-hegyi Napok rendezvényein vettem részt.

2013. április 24. A Remondis Tapolca Kft. vezetésével folytattam tárgyalást.

2013. május 4. A Tapolcai Honvéd Bajtársi Egyesület dunántúli régiójának
küldöttségét fogadtam.

2013. május 8. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.

2013. május 13. Fogadóórát tartottam.

2013. május 26. Hősök Napi megemlékezésen vettem részt.  

2013. május 28. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok taggyűlésén 
vettem részt.

2013. május 30. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.

2013. június 8. Részt vettem a Pannon Reprodukciós Intézet babatalálkozóján.

2013. június 11. Göttlinger Lászlóval, a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.
vezérigazgatójával folytattunk egyeztetést a szemétszállítás
feladatainak átadás átvételével kapcsolatban.

2013. június 17. Az E.ON képviselőjével folytattam tárgyalást a diszeli Szabadság 
utca villany ügyében.

2013. május 30. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.

Sági István alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2013.március 28. Megbeszélést folytattam Szauer Istvánnal, a Veszprémi
Tankerület igazgatójával.
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2013. április 4. Térfigyelő kamerarendszer telepítésével kapcsolatos szerződés 
aláírásánál voltam jelen és sajtótájékoztatón vettem részt.

2013. április 5. Tapolca város napján vettem részt.

2013. április 22. Fogadóórát tartottam.

2013. április 23. Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság 
ülésén vettem részt.

2013. április 30. Dr. Zsiray Ferenccel folytattam megbeszélést a Batsányi
Emléknapokkal kapcsolatban.

2013. május 2. A Baptista Szeretetszolgálat képviselőivel helyszíni látogatást 
tettem a Hajléktalan Szállón.

2013. május 6. és 10. Batsányi Emléknapok rendezvényein vettem részt.

2013. május 31. A VOKE-ban megrendezett Pedagógus Napon vettem részt.

2013. június 4. Trianoni megemlékezésen vettem részt.

2013. június 5. Megbeszélést folytattam az óvodavezetőkkel. 

2013. június 8. A Tópart Fesztivál megnyitóján vettem részt.

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

7/2013. (I.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megvalósítás alatt lévő „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című 
projekthez a KDOP 3.1.1/B kódszámú pályázatban el nem számolható költségek
fedezetére bruttó 220.186, - Ft, azaz Kétszázhúszezer-száznyolcvanhat forint összeget
biztosít Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes 
szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím:
Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és
befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű 
önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére. Felhatalmazza Tapolca 
Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2013. május 
31. Felelős: polgármester.  

9/2013. (I.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
megvalósítás alatt lévő „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című 
projekthez a KDOP 3.1.1/B kódszámú pályázatban el nem számolható költségek
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fedezetére bruttó 3.883.116, - Ft, azaz Hárommillió-nyolcszáznyolcvanháromezer-
száztizenhat forint összeget biztosít Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati
rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2.
kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű 
soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31. Felelős:  polgármester.  

13/2013. (II.11.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a megvalósítás alatt lévő „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című 
projekthez a KDOP 3.1.1/B kódszámú pályázatban el nem számolható költségek
fedezetére bruttó 7.123.850,- Ft, azaz Hétmillió-egyszázhuszonháromezer-
nyolcszázötven forint összeget biztosít Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati
rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok, „Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2.
kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka” elnevezésű 
soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény terhére. 
Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. május 31. Felelős: polgármester.  

A 7/2013.(I.23.) Kt., a 9/2013. (I.23.) Kt. és a 13/2013. (II.11.) Kt. számú határozatokkal
biztosított, „A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” című projektben a KDOP-
3.1.1/B-2f-2010-0002 kódszámú pályázatban el nem számolható költségek fedezetére
biztosított 11.227.152 Ft összeg felhasználása folyamatban van. Részletes
tájékoztatást a munkatervben is szereplő, várhatóan 2013. szeptember-október 
hónapban tárgyalandó „Tájékoztató a város-rehabilitációs projekt lezárásáról” című 
napirendi pont keretében biztosítunk.

86/2013. (V.31.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézet 2011. november 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának
módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet 2013. július 1. hatállyal jóváhagyja,
és azt a 2. és 3. melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri a
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az 
egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az 
intézmény részére küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: jegyző.  

A MÁK törzskönyvi nyilvántartása számára a változás-bejelentés és az egységes
szerkezetű alapító okirat megküldésre került.  

89/2013. (V.31.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Tapolcai Óvoda 2011. 
november 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott
alapító okirat tervezetet 2013. június 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a 2. és 3. melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri a Tapolcai Közös Önkormányzati
Hivatal jegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító 
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okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: azonnal. Felelős: jegyző.  

Az alapító okirat a MÁK törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére
megküldésre került.

38/2013. (IV.5.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2013. évi költségvetését az előterjesztés 1. melléklete szerint fogadja el. Határidő: 
azonnal. Felelős: polgármesterek, jegyző.  

A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a képviselő-testületek 
elfogadták, beépítésre került Tapolca Város Önkormányzata rendeletébe.

39/2013. (IV.5.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát 2013. április 8. hatállyal jóváhagyja, és azt a 
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: 
jegyző.  

A szabályzat aláírásra került, alkalmazása folyamatos.

44/2013. (IV.5.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata folyószámla-hitel célra
50.000.000,-Ft összegű 2013. szeptember 30-ig terjedő időszakra hitelt vesz fel az OTP Bank 
Nyrt-től. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját 
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a hitel fedezetéül az OTP. Bank Nyrt-re engedményezi a 
helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatását, valamint az 
átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeit. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete inkasszójogot biztosít a Magyar Államkincstárnál vagy 
más pénzügyi intézménynél vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 
fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
fentiek szerinti hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki 
szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat 
képviseletében. Határidő: 2013. április 30. Felelős: polgármester.  

A folyószámla hitelhez szükséges dokumentumokat a számlavezető pénzintézethez 
megküldtük, a szerződéskötés folyamatban van.  

51/2013. (IV.5.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 
tervét elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.  

A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásra került.

55/2013. (IV.5) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és 
munkaszervezeténél, a települési önkormányzat költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 
érintett alábbi álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
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megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség: Munkaszervezet: 1 fő 
munkaszervezet vezető, 1 fő területfejlesztési ügyintéző, 1 fő gépjárművezető, Balaton-
felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat: 2 fő gépjárművezető. Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás létszámcsökkentési
döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igényléséhez és az igénylés
benyújtásához szükséges intézkedéseket megtegye. Határidő: azonnal. Felelős: 
polgármester.

A létszámcsökkentéses pályázat benyújtásra került.

56/2013. (IV.5.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. §-ában foglalt szabályoknak, valamint
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló tv. 3. sz. melléklet Kiegészítő 
szabályokban foglalt szempontoknak megfelelően elkészített, Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodását 2013. július 1-i hatállyal jóváhagyja. Határidő: 
azonnal. Felelős: polgármester.  

A határozat a társulás részére megküldésre került.

68/2013. (IV.26.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
364/1999. (XI. 23.) Kt. határozattal elfogadott Tapolca Város Településfejlesztési
Koncepciójának módosítását elfogadja. Felelős: polgármester, főépítész. Határidő: azonnal, 
és folyamatos.

A Településfejlesztési Koncepció módosítása a módosított, többi településrendezési
eszközökkel (településszerkezeti terv, külterületi szabályozási terv, belterületi
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) együtt 2013. május 29-én hatályba lépett.

69/2013. (IV.26.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 
172/2005. (VI. 17.) Kt. határozattal elfogadott Tapolca Város Településszerkezeti Terve és
leírásáról szóló módosítását elfogadja. Felelős: polgármester, főépítész. Határidő: azonnal, és 
folyamatos.

A Településszerkezeti Terv módosítása a módosított, többi településrendezési
eszközökkel (településszerkezeti terv, külterületi szabályozási terv, belterületi
szabályozási terv, helyi építési szabályzat) együtt 2013. május 29-én hatályba lépett.

73/2013. (IV.26.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Tapolca 785 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú
ingatlanon a Fénykereszt felállításra kerüljön. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, és egyidejűleg a 144/2011. (VI.24.) Kt. határozatát visszavonja. 
Határidő: azonnal, ill. folyamatos. Felelős: polgármester.  

Papp Zoltán Tamás főépítész, Hársfalvi József irodavezető és Vass Szabolcs 
ügyintéző az építési engedélyezési terveket térítés nélkül elkészítette, a dokumentáció 
június 3-án benyújtható építési engedélyezési eljárás lefolytatására. Az építési
engedélyezési eljárást kijelölő alapján más település (Balatonfüred) építési hatósága 
folytatja le.
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80/2013. (V.10.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
Tapolcai Pedagógiai Szakszolgálat, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a
Tapolcai Általános Iskola intézmények működtetői feladatát ellátó önkormányzat a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenti intézményeket érintő tervezett 
átszervezésével egyetért. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.

A határozat a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak megküldésre került.

81/2013. (V.10.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Veszprém megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési 
tervben foglaltakkal az alábbi javaslatok figyelembe vételével egyetért: Javasolja a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak a Batsányi János Gimnázium alapító
okiratában meghatározott 600 fő maximálisan felvehető tanulói létszám csökkentését. A 
Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola Speciális Szakiskola és EGYMI, valamint a
nemesgulácsi Keresztury Dezső Általános- és Szakiskola közös, többcélú intézményként való 
működtetését nem javasolja. Javasolja továbbá a Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos 
Intézményegysége, Batsányi János Tagintézménye és Kazinczy Ferenc Tagintézménye
vonatkozásában a kihasználtsági és az épület kapacitásra vonatkozó adatok módosítását.
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester.

A határozat a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak megküldésre került.

59/2013. (IV.5.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
„BHA” Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Kft-vel kötendő, a tapolcai 4507 
hrsz-ú ingatlan 75.116 m2 térmértékű ingatlanrészére vonatkozó használati megállapodás-
tervezetet megismerte és elfogadta. Felhatalmazza a polgármestert a használati
megállapodás aláírására.

A hivatkozott határozatban kapott felhatalmazás alapján a „BHA” Bíró
Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Kft-vel a tapolcai 4507 hrsz-ú ingatlan 
75.116 m2 térmértékű ingatlanrészére használati megállapodást kötöttem a 
vállalkozás által benyújtott „Korszerű műszaki színvonalú technológiák beszerzése és 
acélszerkezet-gyártó csarnok építése” című, GOP-2.1.1–12/B-2013-1333 kódszámú, 
344.677.995 Ft összköltségvetésű  pályázat befogadhatósága, valamint a 2013. április 
26-i ülésen általam már bejelentett, a vállalkozás által szintén benyújtott és
eredményesen elbírált KDOP-1.1.1/C-12-2013-0015 azonosító számú „Fémfeldolgozó
és fémszerkezetgyártó üzem kialakítás a BHA Kft. tapolcai új telephelyén” című 
projekt 99.997.500 Ft összegű támogatást tartalmazó Támogatási szerződésének 
megköthetőségéhez. A fejlesztés eredményeként a volt repülőhangár épületének 
átalakításával üzemcsarnok és szociális blokk létesül nettó 3.570,24 m2 alapterületen,
amely biztosítja a meglévő alkalmazottak munkahelyének megtartását és további 8 új 
munkahely létrehozását.
A 2013. április 26-i ülésen elfogadott módosított Településszerkezeti Terv és Helyi
Építési Szabályzat alapján elkészült az ingatlanra vonatkozó megosztási vázrajz,
folyamatban van az adásvételi szerződés tervezetének előkészítése, amelyet Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete hagy jóvá.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

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

Tapolca, 2013. június 20.

Császár László
polgármester


