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ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. március 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda

Kozma-Bognár Hajnalka előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Ács János polgármester fontosabb tárgyalásairól a Képviselő – testület ülésén szóban ad
tájékoztatást.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2007. február 6. Részt vettem a Raiffeisen Bank Rt. Üzletfél tájékoztatóján

2007. február 7. Tárgyalást folytattunk a DRV Elnök - vezérigazgatójával

2007. február 9. Egyeztető megbeszélést folytattunk a Magyar Posta képviselőjével

2007. február 12. Fogadónapot tartottam

2007. február 15. Részt vettem a Közép – dunántúli Fejlesztési Régió pályázatokat

ismertető rendezvényén

2007. február 20. Részt vettem a környező települések polgármestereivel tartott
tájékoztató megbeszélésen

2007. február 21. Tárgyalást folytattam a Tapolca Rádió vezetőivel

2007. február 27. Részt vettem Tapolcai Rendőrkapitányság évértékelő és feladat

meghatározó állománygyűlésén

2007. február 28. Tárgyalást folytattam Hutter Sándor Úrral a Tapolcát érintő aktuális
vízügyi kérdésekről

2007. március 1. Részt vettem a Tapolca Többcélú Kistérségi Társulási Tanács ülésén

2007. március 6. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén voltam jelen
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Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2007. február 5. Kisebbségi önkormányzatok ülésein való részvétel

2007. február 8 A XV. Szent György-hegyi napok előkészítő bizottságának
megbeszélésén voltam

2007. február 14. A Batsányi Általános Iskola Csermák József emlékére rendezett

rendezvény sorozatán vettem részt

2007. február 14. A városi közszolgálati sztrájkbizottsággal folytattam egyeztető
tárgyalást a minimális szolgáltatásról

2007. február 20 A kistérségi polgármesterekkel a kistérség helyéről, szerepéről,
Tapolca várossal való kapcsolatáról tartott megbeszélésen voltam

2007. február 21 A kistérségi borversenyen való részvétel

2007. február 27. A CSEOMS bizottság rendkívüli ülésén való részvétel, amely a

sporttámogatásról és kitűntetésekről döntött

2007. február 28. A TVSE elnökségi ülésén vettem részt

2007. március 1. A XV. Szent György-hegyi napok előkészítő bizottságának

megbeszélésén voltam
A Városszépítő Egyesület Európa Nostra kiállításán való részvétel

2007. március 8. Tapolca Város 2007. évi borának kiválasztási rendezvényének

lebonyolításában vettem részt

2007. március 12. Tapolca város legjobb sportolóinak kitüntetési rendezvényén való
részvétel

2007. március 14. Iskolai ünnepélyeken való részvétel

Tapolca Város Önkormányzata tisztségviselői és a Polgármesteri Hivatal vezetői, vezető
tisztségviselői a Közép-dunántúli Operatív Program regionális akciótervvel kapcsolatban
több fórumon vettek részt, melyről az összefoglalót a Képviselő – testület tagjainak
kiküldött elektronikus anyaghordozó tartalmazza.

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

265/2006. (X. 27.) Kt. határozatával a Képviselő – testület fontosnak és szükségesnek tartja a
város belterületén lévő közutak, a Nagyköz utca burkolat felújítását, térrendezését. Egyetért

azzal, hogy a felújítás 2006. évben valósuljon meg az önkormányzati tulajdonú, 847 hrsz-ú
ingatlanon bruttó 8.219.297,- Ft, azaz Nyolcmillió – kétszáztizenkilencezer –

kétszázkilencvenhét forint felújítási összegben, amelynek kifizetése két részletben történjen
meg 2006. és 2007. költségvetési években.
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A felújítás költsége a határozatban foglaltak alapján került tervezésre a 2007. évi
költségvetésben.

276/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a költségvetési koncepcióban

megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2007. évi
részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását.

A költségvetési koncepció alapján a 2007. évi költségvetési rendelet – tervezetet elkészítettük,
2007. február 13-án a Képviselő – testület jóváhagyásával elfogadásra került.

278/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület az Egészségügyi Minisztériumnak
az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi

átalakítások megkezdésére kiírt pályázati felhívás alapján a Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kht. által benyújtott egyedi

Pályázati Ajánlatban vállalt struktúraátalakítás megvalósítására nyert 30.000.000,- Ft, azaz
Harmincmillió Forint erejéig egyoldalú kötelezettséget vállal és a 2007. évi költségvetés

tervezése során a hitelképesség vizsgálatánál figyelembe veszi.

A struktúraátalakítás megtörtént, az elszámolás folyamatban van.

279/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület az Egészségügyi Minisztériumnak
az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi

átalakítások megkezdésére kiírt pályázati felhívás alapján a Dr. Deák Jenő Kórház –
Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kht. által további hét Veszprém

Megyei Szolgáltatóval közösen benyújtott Pályázati Ajánlatban vállalt Egészségügyi ellátó
rendszer fejlesztésére nyert 13.200.000,- Ft, azaz Tizenhárommillió – kettőszázezer Forint

erejéig egyoldalú kötelezettséget vállal, és a 2007. évi költségvetés tervezése során a
hitelképesség vizsgálatánál figyelembe veszi.

A pályázati összeget tartalékolja a Kórház Kft., felhasználása a megyei együttműködés feltétele.

280/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Dr. Deák Jenő Kórház –

Rendelőintézet és Gyógybarlang Egészségügyi Szolgáltató Kht. által biztosított egészségügyi
feladatellátás 30 év időtartamban történő átadásáról döntött a 255/2006. (X. 27.) Kt.

határozatában. Az eljárást lezáró szerződésben vállalta, hogy a közhasznú szervezetet a
feladatátadás következtében megszünteti. Fentiek alapján felhatalmazza a polgármestert,

hogy a megszüntetéshez szükséges előkészítő feladatokat a soron következő Képviselő –
testületi ülésig készítse elő.

A Képviselő – testület döntött a végelszámolási eljárás megindításáról 11/2007. (II. 13.) Kt.
határozatában.

292/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal

köztisztviselői tekintetében 2007. évre kiemelt teljesítménycélokat állapított meg.

A Képviselő – testület által 2007. évre meghatározott kiemelt teljesítménycélok figyelembe
vételével a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2007. évi teljesítmény –
követelmények írásban, személyre szólóan meghatározásra, illetőleg a dolgozók részére
átadásra kerültek.
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293/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve az óvodai nevelést és az általános iskolai nevelést – oktatást ellátó

intézményekben a beiratkozás időpontját a 2007/2008. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
2007. április 11-én 9.00 – 16.00óra, 2007. április 12-én 9.00 – 16.00 óra. Felkéri a polgármestert,

hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.

A határozat az általános iskolák és óvodák részére 2007. január 8-án, az egyházi
intézményeknek 2007. február 14-én kiküldésre került.

295/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a 2007/2008. nevelési évben a

Barackvirág Óvodában 6, Kertvárosi Óvodában 6, Szivárvány Óvodában 7 óvodai csoport
indítását tervezi. Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények költségvetését ennek

figyelembe vételével terjessze a képviselő – testület elé.

A határozat 2007. január 8-án postázásra került.

296/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a 2007/2008. tanévben a Batsányi

János Általános Iskolában 2, Bárdos Lajos Általános Iskolában 2, Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában 3 elsős osztály, Batsányi János Általános Iskolában 4, Bárdos Lajos Általános

Iskolában 6, Kazinczy Ferenc Általános Iskolában 8 napközis csoport, Batsányi János
Általános Iskolában 1, Bárdos Lajos Általános Iskolában 1, Kazinczy Ferenc Általános
Iskolában 1 tanulószobai csoport indítását tervezi.

A határozat 2007. január 8-án postázásra került.

297/2006. (XII. 12.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a 2007/2008. tanévben a Batsányi
János Gimnázium és Szakképző Iskolában5 nappali képzésű osztály indítását, a Széchenyi

István Szakképző Iskolában a 9. évfolyamon 4 osztály legfeljebb három szakmacsoporttal, a
szakképzésben és a felnőtt képzésben 5 osztály két – két szakmacsoporttal történő indítását

tervezi. A képzésben résztvevő osztályok száma 22. A Szász Márton Általános Művelődési
Központban 1 elsős osztály, 2 középsúlyos csoport, 1 autista csoport, 3 napközis csoport,

kettő 9. évfolyamos szakiskolai osztály, 1 szakképzést kezdő osztály legfeljebb három
szakmacsoporttal, a Diákotthon és Kollégium 3 kollégiumi csoport indítását tervezi. Felkéri a

polgármestert, hogy az intézmények költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a
képviselő – testület elé.

A határozat az intézmények részére 2007. január 8-án postázásra került.

8/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület egyetért és elfogadja a Tapolca Város

Önkormányzata és a Diszel Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat közötti Társberuházói
Szerződésben foglaltakat, és felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a tárgyi

szerződést az önkormányzat képviseletében megkösse.

A Társberuházói Szerződés aláírásra került, a pénzintézetek a hitelkérelmeket és a
finanszírozási igényeket befogadták.

10/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Dr. Deák Jenő Kórház –

Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. kötelezettségeként nyilvántartott 184.878.000,- Ft-ot,
azaz Száznyolcvannégymillió – nyolcszázhetvennyolcezer Forintot az önkormányzat

vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet 57. § (2)
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bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján elengedi. Felhatalmazza a város polgármesterét a
szükséges dokumentumok aláírására.

A testület döntéséről értesítettük a Kórházat, ennek alapján kétoldalú megállapodás készült.

19/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület pályázatot hirdet aljegyzői

munkakör betöltésére.

Az aljegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázat a Belügyi Közlöny Szerkesztőségéhez
megküldésre került. A kiírás a Belügyi Közlöny 2007. március 1-jei 5. számában megjelent. A
pályázatok benyújtásának határideje: 2007. március 15.

20/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület Tapolca Város Önkormányzata és a

Veszprém Megyei Önkormányzat közös fenntartásában működő Nevelési Tanácsadó
intézményvezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki.

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007. február 15-én értesítve lett, az Oktatási Közlöny
szerkesztőségéhez a pályázati kiírás 2007. február 23-án elküldésre került.

22/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület egyetért azzal, hogy

lóversenyfogadás és bukmékeri fogadás szervezésére a Pénzügyminisztérium olyan tartalmú
pályázatot írjon ki, amelynek keretében Tapolca Város Önkormányzatának közigazgatási

területén fogadóiroda kialakítására is lehetőség nyílna.

A Képviselő – testület határozata az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi
Hivatalának Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya részére megküldésre került.

23/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület Tapolca Város Testnevelési és

Sportkoncepcióját 2006 – 2010. évekre elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy Tapolca Város
Testnevelési és Sportkoncepcióját 2006 – 2010. a város közoktatási intézményei,

sportegyesületei és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Oktatási és Közművelődési
Irodája részére küldje meg.

A határozat a Veszprém Megyei Önkormányzat részére 2007. február 28-án postázásra került.

25/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Tapolca 3., Tapolca, Billege u. 1.
szám alatti, valamint a Tapolca 4. – Diszel, Tapolca – Diszel, Szabó E. u. 6. szám alatti
postahivatalok megszűntetését méltánytalannak tartja. A településrészen lakók

megszűntetés elleni tiltakozását támogatja, kéri a Magyar Posta Zrt. Nyugat – magyarországi
Területi Igazgatóságát döntésének megváltoztatására.

A határozatot a Magyar Posta Zrt. Nyugat – magyarországi Területi Igazgatósága részére
megküldésre került.

26/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület kifejezi a Magyar Posta Zrt. Nyugat

– magyarországi Területi Igazgatósága felé együttműködési készségét a Tapolca 3., Tapolca,
Billege u. 1. szám alatti, valamint a Tapolca 4. – Diszel, Tapolca – Diszel, Szabó Ervin u. 6.

szám alatti postahivatalok közös működtetése, fenntartása irányába Tapolca város fejlődése,
a településrészek lakói érdekében. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges

intézkedések megtételére.
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A határozatot a Magyar Posta Zrt. Nyugat – magyarországi Területi Igazgatósága részére
megküldésre került.

28/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület egyetért azzal, hogy az állam
tulajdonában lévő vállalkozói vagyonértékesítésről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69/A. §

(7) bekezdése alapján a Somló Volán Zrt. (8400 Ajka, Hársfa u. 7.) jelenleg az Állami
privatizációs és Vagyonkezelő Társaság kezelésében lévő részvénycsomagja a munkavállalói

részvényhányad kivételével teljes egészében a Veszprém megyei települési önkormányzatok
és Veszprém Megye Önkormányzatának meghatározott arányok szerinti tulajdonába
kerüljön, térítés nélküli vagyonátadással.

A tárgyi határozat az igényeket koordináló Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére megküldésre került.

29/2007. (II. 13.) Kt. határozatával az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon

értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 69. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi
önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Somló Volán Zrt. (8400 Ajka, Hársfa

u. 7.) 1.048.420.000,- Ft, azaz Egymilliárd – negyvennyolcmillió – négyszázhúszezer Forint
összegű jegyzett tőkét megtestesítő részvénycsomagjára, a munkavállalói részvénytulajdon

kivételével, Veszprém megye lakossága egészéhez viszonyított, településre vonatkoztatott
lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Veszprém megyei jogú város lakosságát is)

kivételesen indokolt térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét
bejelenteni.

A tárgyi határozat az igényeket koordináló Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzata
részére megküldésre került.

32/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Közép – Dunántúli Regionális
Egészségügyi Tanács 1/2007. (I. 18.) határozatát – mely az egészségügyi ellátórendszer

fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény régiónkra vonatkozó miniszteri javaslatát
tárgyalásra alkalmatlannak tartja – nem fogadja el, és egyben egyetért a miniszteri javaslattal.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a Képviselő – testület határozatát a RET-
nek küldje meg.

A Képviselő – testület határozata a Regionális Egészségügyi Tanács Titkárságvezetőjének
megküldésre került.

34/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a Pródia Diagnosztikai Rt-vel 1998.

április 30. napján kötött üzemeltetési szerződést 3 hónapos határidővel 2007. május 13.
napjával felmondja, figyelemmel a működtető által rendelkezésre bocsátott 2007. február 12-

én kelt kötelezettségvállaló nyilatkozatára is.

A felmondásról értesítettük a Pródia ZRt-t.

36/2007. (II. 13.) Kt. határozatával a Képviselő – testület a 218/2001. (IX. 11.) Kh.
határozatával a Pródia Rt. részére átadott 15 szakorvosi és 20 nem szakorvosi órát és a vele

járó területi ellátási kötelezettséget 2007. május 13. napjával visszavonja, és a laboratórium
további működtetőjéről a közbeszerzési eljárás lezárásával dönt.

A közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van, a munka folyamatos.



7

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 Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tisztségviselők

fontosabb tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő – testület 2007. évi munkatervében március

hónapra került tervezésre a „Bölcsődei helyzet tárgyalása, új
csoport indítási lehetőségének megvizsgálása, melyre 2007.

július 1-je után kerülhet sor, tekintettel a Veszprém Megyei
Önkormányzat részére átadásra kerülő intézmények után

kialakuló új helyzetre.

Határidő: 2007. július 1.
Felelős: polgármester

Tapolca, 2007. március 12.
Ács János s.k.
polgármester


