
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/155-2/ 2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Ács János polgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Vasáros Nikoletta előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Ács János polgármestert fontosabb tárgyalásairól és programjairól a Képviselő-testületi
ülésen szóban ad tájékoztatást.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. március 28. Részt vettem a Város Napja ünnepségen.

2008. március 29. Részt vettem a Magyar Olimpiai Akadémia tapolcai rendezvényein.

2008. március 31. Bejárást tartottunk a Tapolcai Közétkeztető Kft. új ügyvezetőjével.

2008. április 02. A városi strandon tartottunk műszaki bejárást.

2008. április 07. Tárgyalást folytattam befektetői csoporttal.

2008. április 17. Fogadóórát tartottam.

2008. április16. Tárgyalást folytattam a szlovákiai Rózsahegy (Ruzembok) település
üzletembereivel.

2008. április 17. Megnyitottam és részt vettem a Tapolcai Állásbörzén.

2008. április 18. Tárgyalást folytattunk Balatonfüreden a Közép-dunántúli Régiós
polgármesterekkel

2008. április 21. Részt vettem a Raiffeisen Bank Zrt. által tartott üzletemberi
találkozón
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2008. április 21. Tárgyalást folytattam befektetői csoporttal.

2008. április 22. Részt vettem a Sümeg városával közösen tartott Föld Napja
rendezvényén

2008. április 23. Megbeszélést folytattam a Városszépítő Egyesület elnökével a
Tapolcán megrendezésre kerülő rendezvény előkészületeiről.

2008. április 23. Tárgyalást folytattam a Honvéd Kulturális Egyesület vezetőjével.

2008. április 24. Megbeszélést folytattam az Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet Igazgatójával

2008. április 25. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Elnökségi ülésén

2008. április 25. Részt vettem a Jánház Kft. tapolcai Építők Áruháza megnyitóján.

2008. április 25. Részt vettem a Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet jubileumi
ünnepségén

2008. április 28. Részt vettem a Remondis Tapolca Kft. taggyűlésén.

2008. április 30. Részt vettem a Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégia
kialakításának a megbeszélésén.

2008. május 03. Részt vettem Sümeg város ünnepi rendezvényén.

2008. május 15. Megbeszélést folytattam a Tapolcai Városszépítő Egyesület
vezetőivel a Hungária Nostra Országos Találkozójának
előkészületeiről.

2008. május 16. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Tanács ülésén.

2008. május 19. Részt vettem az önkormányzati tulajdon gazdasági társaságok
taggyűlésein.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. április 10. Részt vettem a mentőállomás fejlesztésével kapcsolatos tárgyaláson

2008. április 11. Részt vettem a Raposka, Hegymagas felé vezető kerékpárúttal
kapcsolatos egyezetésen a községek polgármétereivel

2008. április 16. Részt vettem a civil szervezetek fórumán

2008. április 22. Részt vettem a Szent György-hegyi napok megnyitóján
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2008. április 23. Részt vettem az intézményvezetői értekezleten

2008. április 27. Részt vettem a Szent György-hegyi napok rendezvényén testvér
településünk, Zabola küldöttségével együtt

2008. április 27. Részt vettem a magyar-finn baráti társaság által szervezett
rendezvényen

2008. április 28. Részt vettem a Sümeg-Tapolca futóverseny díjátadásán

2008. április 29. Részt vettem az általános iskolák központi beiratkozásán

2008. május 01. Részt vettem a központi középiskolás ballagáson

2008. május 01. Részt vettem a Tapolcai Tavasz rendezvény sorozat megnyitóján

2008. május 2-5. Részt vettem Umag városával kapcsolatos rendezvényen és
tárgyaláson

2008. május 7. Részt vettem a Batsányi-napok rendezvényén

2008. május 8. Részt vettem a Média Alapítvány átalakításával kapcsolatos
tárgyaláson

2008. május 8. Részt vettem a Batsányi-napok rendezvényén

2008. május 19. Fogadóórát tartottam

2008. május 19. Részt vettem a Városi Sportegyesület elnökségi ülésén

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

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

40/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján hasznosítja a
95 hrsz-ú 1122 m2 térmértékű, jelenleg hajléktalan személyek átmeneti szállásaként működő
ingatlanát. Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a melléklet szerinti pályázati
felhívást tegye közzé, és az eljárás lefolytatását követően terjessze a Képviselő-testület elé
döntéshozatalra. Érvényes és eredményes pályázati eljárást követően a Képviselő-testület
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
körből kiveszi.

A pályázatot a 113/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a testület eredménytelennek
nyilvánította.

92/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság, mint köztestület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó
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Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) szakmai munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A határozati kivontat az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, és az Önkormányzati
Önkéntes Tűzoltóság, mint Köztestület részére megküldésre került.

93/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az Önkormányzati Önkéntes
Tűzoltóság, mint köztestület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület (8300 Tapolca, Hősök tere 11.) minden aktív és nyugdíjas tagjának,
alkalmazottjának elismerését és köszönetét fejezi ki Tapolca tűzvédelme, tűzbiztonsága
érdekében végzett munkájáért. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A kivonatot a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldtük.

94/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete köszönetét fejezi a Veszprém
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa György u.) Igazgatójának és
munkatársainak az évek óta nyújtott szakmai támogató segítségért, a helyi tűzvédelmi,
műszaki mentési eszközbeszerzési pályázatok támogatásáért. Határidő: azonnal. Felelős:
polgármester

A kivonatot a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldtük.

98/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Város és Faluvédők Szövetsége
„Hungária Nostra” XXVII. Országos Találkozójának előkészítéséről, a készültségi helyzetről
szóló tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A rendezvény előkészítése jó ütemben halad.

99/2008. (IV.04.) Kt.határozatával a Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői
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, büntetlen előélet, magyar állampolgárság. A pályázatnak tartalmaznia kell:
pályázati kérelmet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az iskolai végzettséget
igazoló okleveleket, bizonyítványokat vagy azok hiteles másolatait, önéletrajzot, az eddigi
szakmai tevékenység bemutatását és a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket. A
pályázat elbírálásnál előnyt jelent a közgazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség,
valamint idegen nyelv ismerete. Illetmény és egyéb juttatások a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján
biztosítottak. A pályázatok benyújtásának határideje: a Belügyi Közlönyben történő
megjelenéstől számított 15. nap. A pályázatok elbírálásának határideje: a benyújtási határidő
lejártát követő képviselő testületi ülés. A munkakör az elbírálást követően azonnal – illetőleg
megegyezés szerint – betölthető. A jegyző a beérkezett pályázatok alapján tesz javaslatot a
Képviselő-testületnek. A pályázatokat Tapolca Város Jegyzője címére (8300 Tapolca, Hősök
tere 15.) kell benyújtani, további felvilágosítás is itt kérhető (telefon: 87/510-126). Határidő:
azonnal. Felelős: Jegyző

A pályázat a 2008. május 15-i Belügyi Közlönyben megjelent, valamint ugyanekkor
felkerült a KSzK honlapjára is. Benyújtási határidő: 2008. május 30.
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102/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca Város fejlődése elősegítése
érdekében Tapolca Város Integrált Városfejlesztés Stratégiáját (IVS) elfogadja. Az IVS
készítésében, összeállításában részt vevőknek köszönetét fejezi ki. Határidő: azonnal. Felelős:
polgármester, jegyző

Tapolca Város Integrált Városfejlesztés Stratégiája elfogadásra került.

103/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca fejlődése, „A Tapolcai
belváros értékmegőrző rehabilitációja” című regionális pályázat sikere érdekében egyetért
azzal, hogy a projekt megvalósítása érdekében kerüljön megalapításra a „Tapolcai
Városfejlesztési Korlátolt felelősségű társaság”. A társaság első ügyvezető igazgatója 5 év
határozott időtartamra: Parapatics Tamás, 8300 Tapolca, Kossuth u. 60/B.2/4. sz. alatti lakos.
A társaság alaptőkéjét 500.000,-Ft pénzbeli betétben határozza meg, amelyhez szükséges
forrást Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendeletének 23. cím „Tartalékok” előirányzata terhére
biztosít. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a társasági szerződés elkészíttetésére
és bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. április 30., illetve
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző

A társaság megalakult, a Cégbíróságon bejegyzésre került. A pénzbeli betét átutalása
megtörtént.

106/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján
hasznosítja a Tapolca , Fő tér 4. alatti 1/A/5 hrsz-ú, 1233 m2 térmértékű, valamint Tapolca,
Batsányi u. 2. sz. alatti 3. hrsz-ú, 487m2 térmértékű, orvosi rendelő megnevezésű ingatlanjait.
Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a melléklet szerinti pályázati felhívást tegye
közzé, és az eljárás lefolytatását követően terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra.
Érvényes és eredményes pályázati eljárást követően a Képviselő-testület előzetes
kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből
kiveszi. Határidő: 2008. május 31. Felelős: polgármester

A pályázat elbírálása a testületi ülés napirendjén szerepel.

107/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete nyilvános pályázat
útján hasznosítja a Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti, mindösszesen 729 m2 térmértékű,
társasházi belterületi ingatlanokat. Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a

melléklet szerinti pályázati felhívást tegye közzé, és az eljárás lefolytatását követően terjessze
a Képviselő-testület elé döntéshozatalra. Határidő: 2008. május 31. Felelős: polgármester

A pályázat elbírálása a testületi ülés napirendjén szerepel.

108/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján
hasznosítja a kizárólagos tulajdonában levő „Cselle-Ház” Kereskedelmi és Vendéglátó
Korlátolt Felelősségű Társaságot, a társaságban lévő 3 egybefüggő 2842; 2845; és 2846 hrsz-ú,
mindösszesen 2275 m2 térmértékű ingatlan vagyonnal együtt. Felhatalmazza a város
polgármesterét, hogy a melléklet szerinti pályázati felhívást tegye közzé, és az eljárás
lefolytatását követően terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra. Határidő: 2008.
május 31. Felelős: polgármester

A pályázat elbírálása a testületi ülés napirendjén szerepel.
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110/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának
módosítási javaslatát tartalmazó előterjesztést megtárgyalta, egyetért a jogszabályi
változások miatt szükséges változtatásokkal. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását tartalmazó, a Társulás Tanácsának
18/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT számú és a 19/2008 (III. 12.) ÉBRSZHK-TT határozatait
jóváhagyja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester, jegyző

A kivonat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás részére megküldésre került.

113/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca, Arany J. u. 16.sz. alatti,
95 hrsz-ú, 1122 m2 térmértékű, jelenleg hajléktalan személyek átmeneti szállásaként működő
ingatlanára vonatkozó pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felhatalmazza a város
polgármesterét, hogy a korábbival azonos tartalmú pályázati felhívást tegye közzé, és az
eljárás lefolytatását követően terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra. Határidő:
2008. május 31. Felelős: polgármester

A pályázat eredménytelenné nyilvánítását javasoljuk, mivel a második fordulóra nem
érkezett ajánlat.

113/2008. (IV.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2006. november 14. napján kelt
feladat-ellátási szerződés változatlanul hagyása mellett hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., mint egészségügyi szolgáltató és
a VESZ Egészségügyi Szolgáltató Kht. ( 4026 Debrecen, Fűvészkert u.4. ), mint egészségügyi
szolgáltató között a teljesítmény-volumen tárgyévi időarányos összege - 34.246.576.- német
pontszám - átcsoportosításra kerüljön 2008. április 01. napjától 2008. szeptember 31. napjáig.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a teljesítmény-volumen átcsoportosítás
ellenértékének minimum összegét nem állapítja meg. Felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét arra, hogy a közszolgáltatásért felelős Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzatával tárgyalást folytasson le, és a tárgyaláson elérhető legkedvezőbb
ellenértékért a teljesítmény-volumen átcsoportosításról szóló szerződést írja alá. A
teljesítmény-volumen átcsoportosításáról szóló szerződés alapján befolyó ellenértéket a Dr
Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. számára kell átutalni. A
teljesítmény-volumen átcsoportosítása a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. egészségügyi szakellátási kötelezettségét nem érintheti. Határidő:
Azonnal. Felelős: Polgármester

A határozat a Képviselő-testület 124/2008. (V.13.) Kt. határozatával visszavonta.

114/2008. (IV.26.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy - Körmend Város Önkormányzatával, mint közszolgáltatásért felelős
szervvel és a Dr. Batthyány-Strattmann László Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel, mint
egészségügyi szolgáltatóval, - Mezőtúr Város Önkormányzatával, mint közszolgáltatásért
felelős szervvel és a Mezőtúr Városi Kórház-Rendelőintézet Kft-vel, mint egészségügyi
szolgáltatóval, - valamint a fenntartói jogokat gyakorló MediSyst Kft-vel a teljesítmény-
volumen korlát közös kezelése tárgyában 2008. február 01-től kezdődően határozatlan időre
szóló megállapodást írjon alá. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi, hogy a megállapodás alapján a szerződő felek a jövőben az egészségügyi ellátás
színvonalának és hatékonyságának érdekében egyeztetik az egészségügyi intézmények
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szakmai és finanszírozási stratégiáját. Ez alapján 2008. február 01-től – visszamenőleg - a
szerződő felek kezdeményezik az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál ( OEP.) a fekvő-
és járóbeteg-ellátásra megállapított teljesítmény-volumenének együttes kezelését, annak
teljesítményarányos elszámolását, tekintettel arra, hogy az adott havi teljesítményre eső
finanszírozási díj kifizetése az OEP. részéről 90 nappal később történik meg. Határidő:
Azonnal. Felelős: Polgármester

A szerződés aláírásra került.

116/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2011. augusztus 30-áig átadott
Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartását közös megegyezéssel visszaveszi a Veszprém
Megyei Önkormányzattól 2008. július 1-jei hatállyal. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző Iskolában lévő közoktatási feladatok
Veszprém Megyei Önkormányzat által történő átvállalásáról kötött Megállapodást közös
megegyezéssel megszünteti. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét az erről szóló
dokumentum aláírására. Határidő: 2008. május 23. Felelős: polgármester

A határozat megküldésre került a Veszprém Megyei Önkormányzat részére.

118/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete 2008. július 1-jei hatállyal társulási
megállapodást köt a Veszprém Megyei Önkormányzatával a Balaton –felvidék- Somló
Szakképzési-szervezési Társulás létrehozására. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
a társulási megállapodás aláírására. Határidő: 2008. május 23. Felelős: polgármester

A határozat megküldésre került a Veszprém Megyei Önkormányzat részére.

119/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Balaton–felvidék - Somló
Szakképzési - szervezési Társulás alapító okiratát a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító okiratot legkésőbb az
elfogadástól számított 10 napon belül Veszprém Megyei Önkormányzat részére küldje meg.
Határidő: 2008. május 23. Felelős: jegyző

A határozat megküldésre került a Veszprém Megyei Önkormányzat részére.

120/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodást a melléklet szerinti formában és
tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca Város Jegyzőjét, hogy a Társulási Megállapodást
legkésőbb az elfogadástól számított 10 napon belül Veszprém Megyei Önkormányzat részére
küldje meg. Határidő: 2008. május 23. Felelős: jegyző

A határozat megküldésre került a Veszprém Megyei Önkormányzat részére.

121/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Széchenyi István Szakképző
Iskola alapító okiratát a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri
Tapolca Város Jegyzőjét, hogy az alapító okiratot legkésőbb az elfogadástól számított 10
napon belül MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása és az intézmény részére küldje meg.
Határidő: 2008. május 23. Felelős: jegyző

A határozat elküldésre került az érintettek részére.
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122/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Balaton-felvidék – Somló
Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába Tapolca Város Önkormányzata
képviseletére Marton József, Horváthné Szalay Gyöngyi, Buzás Gyula képviselőket bízza
meg. A Társulási Tanács tevékenységéről és az ott végzett munkájukról a Képviselő–
testületnek évente be kell számolni. Határidő: 2008. május 23. Felelős: polgármester

A határozat megküldésre került a Veszprém Megyei Önkormányzat részére.

124/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2006. november 14. napján kelt
feladat-ellátási szerződés változatlanul hagyása mellett hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai
Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft., mint egészségügyi szolgáltató és
a Vasútegészségügyi Kht. (1068 Budapest, Rippl-Rónai u. 37.), mint egészségügyi szolgáltató
között a teljesítmény volumen tárgyévi időarányos összege - 35.000.000.- német pontszám -
átcsoportosításra kerüljön 2008. május 01. napjától 2008. december 31. napjáig. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete a teljesítmény-volumen átcsoportosítás
ellenértékének minimum összegét nem állapítja meg. Felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét arra, hogy a közszolgáltatásért felelős Vasútegészségügyi Kht. (1068
Budapest, Rippl-Rónai u. 37.) tárgyalást folytasson le, és a tárgyaláson elérhető legkedvezőbb
ellenértékért a teljesítmény-volumen átcsoportosításról szóló szerződést írja alá. A
teljesítmény-volumen átcsoportosításáról szóló szerződés alapján befolyó ellenértéket a Dr.
Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. számára kell átutalni. A
teljesítmény-volumen átcsoportosítása a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és
Gyógybarlang Kft. egészségügyi szakellátási kötelezettségét nem érintheti. Egyúttal a
113/2008. (IV.26.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A szerződés aláírásra került, a fenntartó feladatokat végző Tapolcai Dr. Deák Jenő
Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. a további feladatokat végzi.

125/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „A decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataiból az önkormányzatok
fejlesztéseihez nyújtható CÉDE támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be. A pályázat célja:
A Kazinczy Ferenc Általános Iskola fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítése. A fejlesztés
megvalósulási helye: 8300 Tapolca, 3437/47 hrsz-ú, Kazinczy tér 4. szám alatti ingatlan. A
fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 5.113.381,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 11.931.222,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 17.044.603,-

A szükséges bruttó 5.113.381,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-száztizenháromezer-
háromszáznyolcvanegy forint összegű saját erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet 23. Cím
Tartalékok, pályázati tartalék megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanmillió forint
összegű előirányzatából biztosítja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá sikeres és
eredményes pályázat esetén a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. május
15., illetve folyamatos. Felelős: polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.
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126/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „A decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataiból az önkormányzatok
fejlesztéseihez nyújtható CÉDE támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be. A pályázat célja:
Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerzése a tapolcai és a sümegi
kistérség számára. A fejlesztés megvalósulási helye: 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-5. A fejlesztés
forrásösszetétele: adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 6.012.000,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 14.028.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 20.040.000,-

A szükséges bruttó 6.012.000,- Ft, azaz bruttó Hatmillió-tizenkettőezer forint összegű saját
erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2008.(II. 18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok, pályázati tartalék
megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanmillió forint összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos. Felelős:
polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.

127/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „A decentralizált helyi
önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzataiból az önkormányzatok
fejlesztéseihez nyújtható TEKI támogatás elnyerésére” pályázatot nyújt be. A pályázat célja:
Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése Tapolcán. A fejlesztés
megvalósulási helye: 8300 Tapolca. A fejlesztés forrásösszetétele: adatok Ft-ban

Megnevezés 2008. év

Saját forrás 294.000,-

Hitel 0,-

Támogatásból igényelt összeg 686.000,-

Egyéb támogatás (nevesítve) 0,-

Egyéb forrás 0,-

Összesen 980.000,-

A szükséges bruttó 294.000,- Ft, azaz bruttó Kettőszázkilencvennégyezer forint összegű saját
erőt Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes
szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet 23. Cím Tartalékok, pályázati tartalék
megnevezésű 80.000.000,-Ft, azaz Nyolcvanmillió forint összegű előirányzatából biztosítja.
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a pályázat benyújtására, továbbá sikeres és eredményes pályázat esetén a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos. Felelős:
polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.
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128/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
város belterületén lévő közút, a Kinizsi Pál utca burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy a
felújítás 2008. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 320 és 561/1
hrsz-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó 10.614.120 Ft, azaz bruttó Tízmillió-
hatszáztizennégyezer-százhúsz forint felújítási összegben. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című
pályázati felhívásra, az abban biztosított 2008. évi támogatási keret terhére történő, bruttó
5.307.060,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-háromszázhétezerhatvan forint összegű, támogatás
elnyerésére. A bruttó 5.307.060,- Ft, azaz bruttó Ötmillió-háromszázhétezerhatvan forint
összegű saját erőt 2008. évben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. számú rendelet 20. Cím Felújítások,
Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása -
önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz tízmillió forint előirányzatából 2.500.000,- Ft, azaz
Kettőmillió-ötszázezer forint összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó
2.807.060,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-nyolcszázhétezerhatvan forint összegű saját erőre
előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos. Felelős: polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.

129/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
város belterületén lévő közút, a Somogyi Béla és Kandó Kálmán utca burkolat felújítását.
Egyetért azzal, hogy a felújítás 2008. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulajdonú,
Tapolca, 1653 és 1634 hrsz-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó 9.728.000 Ft, azaz bruttó
Kilencmillió-hétszázhuszonnyolcezer forint felújítási összegben. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Települési önkormányzati
szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása elnyerésére” című
pályázati felhívásra, az abban biztosított 2008. évi támogatási keret terhére történő, bruttó
4.864.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió-nyolcszázhatvannégyezer forint összegű, támogatás
elnyerésére. A bruttó 4.864.000,- Ft, azaz bruttó Négymillió-hatszáznegyvennégyezer forint
összegű saját erőt 2008. évben Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. számú rendelet 20. Cím Felújítások,
Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása -
önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz Tízmillió forint előirányzatából 2.500.000,- Ft, azaz
Kettőmillió-ötszázezer forint összegben biztosítja, és a 2009. évre fennmaradó bruttó
2.364.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió-háromszázhatvannégyezer forint összegű saját erőre
előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete sikeres és
eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2008. május 15., illetve folyamatos. Felelős: polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.

130/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
város belterületén lévő közút, a Kazinczy Ferenc tér burkolat felújítását. Egyetért azzal, hogy
a felújítás 2008. évben kezdődjön meg az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 3437/88, a
3437/91 és a 3437/90 hrsz-ú, út megnevezésű ingatlanon bruttó 29.011.880 Ft, azaz bruttó
Huszonkilencmillió-tizenegyezernyolcszáznyolcvan forint felújítási összegben. Felkéri
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Tapolca Város Polgármesterét, hogy a felújítás megvalósítása érdekében nyújtson be
pályázatot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett, „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása
elnyerésére” című pályázati felhívásra, az abban biztosított 2008. évi támogatási keret terhére
történő, bruttó 14.505.940,- Ft, azaz bruttó Tizennégymillió-ötszázötezerkilencszáznegyven
forint összegű, támogatás elnyerésére. A bruttó 14.505.940,- Ft, azaz bruttó Tizennégymillió-
ötszázötezerkilencszáznegyven forint összegű saját erőt 2008. évben Tapolca város 2008. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt.
számú rendelet 20. Cím Felújítások, Tapolca, Kandó Kálmán u., Kinizsi Pál u. felújítása és
Kazinczy tér útburkolat felújítása - önrésze megnevezésű 10.000 eFt, azaz Tízmillió forint
előirányzatából 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forint összegben biztosítja, és a 2009. évre
fennmaradó bruttó 9.505.940,- Ft, azaz bruttó Kilencmillió-ötszázötezerkilencszáznegyven
forint összegű saját erőre előzetes kötelezettséget vállal. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete sikeres és eredményes pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. május 15., illetve
folyamatos. Felelős: polgármester

A pályázat határidőben benyújtásra került.

131/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza a Tapolcai
Lakóközösségek Egyesületét Székhelye: 8300 Tapolca, Sümegi u. 22. Képviselője: Kárpáti
Imre. Tevékenységi köre: érdekképviselet arra, hogy tevékenységi körében a kérelmében
meghatározott Tapolcai Lakóközösségek Egyesület módon Tapolca Város nevét használja
mindaddig, amíg a kérelem alapját képező körülményekben változás nem áll be. A jogosult
haladéktalanul köteles a körülményekben beállott változásokat Tapolca Város
Önkormányzatának jelezni. Határidő: 2008. május 30. Felelős: polgármester

A határozat a civil szervezet részére megküldésre került.

134/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás, mint pályázó
kérésére a KEOP-2007-2.3.0 számú pályázati kiírásra benyújtandó „Települési
szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című
pályázat elkészítéséhez nyilatkozik arról, hogy Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy
a rekultivált lerakót az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség határozatában foglaltak
szerint fogja üzemeltetni (utógondozni). Vállalja, hogy a beruházással érintett rekultiválandó
települési szilárdhulladék lerakó tulajdonviszonya 2020. december 31-ig nem változik meg,
azok ezen időpontig nem kerül bérbeadásra, és ezáltal a projekt eredményeként a
1083/2006/EK rendelet szerint sem a lerakó terület tulajdonosának, sem a társulási tag
önkormányzatnak nem keletkezik jövedelme. A projekt keretében kármentesítésre kötelezett
lerakó (lerakórész) esetén a kármentesítési kötelezettséget vállalja. Felkéri Tapolca Város
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy Tapolca Város Önkormányzata képviselőjeként az
előzőekről az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás részére nyilatkozatot tegyen. Határidő: 2008. május 21. Felelős:
polgármester, jegyző

A kivonat az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás részére megküldésre került.
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135/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai belváros további fejlesztését, összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel. Tapolca Város Belváros Rehabilitáció Akcióterületi
Tervét elfogadja. Felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása
érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-dunántúli operatív Program keretében a „Települési (al)központok kialakítása és
értékmegőrző rehabilitációja” a KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós
pályázati felhívásra „A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” címmel, legfeljebb
700.000.000 Ft, azaz Hétszáz millió forint támogatási összeg elnyerésére, amelyhez legfeljebb
250.000.000 Ft, azaz Kettőszázötven millió forint összegű önkormányzati saját erőt biztosít
előzetes kötelezettség vállalásával a 2009-2011. évek önkormányzati költségvetései, a
zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény forrásai terhére. Felkéri továbbá
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a saját erő Tapolca Város Önkormányzatának
költségvetése terhére vállalt összege kiegészítése nyújtson be pályázatot a Veszprém Megyei
Önkormányzat Pályázati Önerő Kiegészítő kerete terhére a hatályos megyei önkormányzati
szabályozásnak megfelelően. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes
és sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére. Ezzel egyidejűleg a 105/2008. (IV.04) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: 2008. május 26., illetve folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző

A pályázat benyújtási határideje módosult: 2008. június 16-ra.

136/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
tapolcai belváros további fejlesztését, összhangban Tapolca Integrált Városfejlesztési
Stratégiájában rögzített célkitűzésekkel. Tapolca Város Belváros Rehabilitáció Akcióterületi
Tervét elfogadja. Felkéri Tapolca Város polgármesterét, hogy a fejlesztés megvalósítása
érdekében nyújtson be pályázatot a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a
Közép-dunántúli operatív Program keretében a „Települési (al)központok kialakítása és
értékmegőrző rehabilitációja” a KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós
pályázati felhívásra „A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja” címmel, legfeljebb
700.000.000 Ft, azaz Hétszáz millió forint támogatási összeg elnyerésére, amelyhez legfeljebb
250.000.000 Ft, azaz Kettőszázötven millió forint összegű önkormányzati saját erőt biztosít
előzetes kötelezettség vállalásával a 2009-2011. évek önkormányzati költségvetései, a
zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” című kötvény forrásai terhére. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és sikeres pályázat esetén felhatalmazza
Tapolca Város polgármesterét a további szükséges intézkedések megtételére. Ezzel
egyidejűleg a 104/2008. (IV.04) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: 2008. május 26., illetve
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző

A pályázat benyújtási határideje módosult: 2008. június 16-ra.

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

I.

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

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Tapolca, Arany János utca 16. sz. alatti 95. hrsz-ú
ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázati eljárást
eredménytelennek nyilvánítja. Felhatalmazza a
város polgármesterét, hogy a vonatkozó helyi
rendelet szerinti tárgyalásokat folytasson a további
hasznosítási lehetőségekről.

Tapolca, 2008. május 23.

Ács János sk.
polgármester


