
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/155-5/ 2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. november 20-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. szeptember 11. Részt vettem a Polgármesteri Hivatal apparátusi értekezletén.

2008. szeptember 15. Megnyitottam az ÉFOÉSZ konferenciát.

2008. szeptember 18. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi ülésén.

2008. szeptember 19. Tárgyalást folytattunk Lesencetomaj Község Polgármesterével a
laktanyák ügyében.

2008. szeptember 22. Rész vettem az Autómentes Nap rendezvényén.

2008. szeptember 24. Rész vettem a Kerékpárút átadásán.

2008. szeptember 28. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Tanács Elnökségi ülésén.

2008. szeptember 29. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Tanács ülésén.

2008. október 10. Bírósági tárgyaláson vettem részt-

2008. október 11. Részt vettem a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar jubileumi koncertjén.

2008. október 13. Részt vettem a Wass Albert Könyvtár szakmai konferenciáján.

2008. október 14. Tárgyalást folytattunk a Raiffeisen Bank képviselőivel.
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2008. október 17. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi
ülésén.

2008. október 17. Részt vettem Deák Ferenc emlékére tartott ünnepségen.

2008. október 20. Önkormányzati bérleményeket ellenőriztünk.

2008. november 03. Irodavezetői értekezleten vettem részt.

2008. november 04. Megbeszélést folytattunk a Tapolca Város rehabilitációs Pályázat
helyszíni ellenőreivel.

2008. november 05. Wass Albert könyvtár és Múzeum rendezvényén vettem részt.

2008. november 06. Megbeszélést folytattam befektetői csoporttal a laktanyák ügyében.

2008. november 12. Tárgyalást folytattunk a Remondis Kft. ügyvezetőjével.

2008. november 14. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi ülésén.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. szeptember 18. Részt vettem a balatoni turisztikai idény rendőrségi értékelésének
ülésén.

2008. szeptember 20. Részt vettem a diszeli szüreti napok rendezvényén.

2008. szeptember 21. Részt vettem Sümeg testvérváros szüreti napok rendezvényén.

2008. szeptember 23. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérségi Társulás
sportkoncepciójával foglalkozó ülésén.

2008. szeptember 24. A Tapolca-Diszeli kerékpárút II. szakaszának átadásán részt vettem.

2008. október 11. Részt vettem a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar ünnepi koncertjén.

2008. október 14. Részt vettem a Vinum Vulcanum borlovagrend nagytanácsának
ülésén.

2008. október 20. Fogadóórát tartottam.

2008. október 21. Részt vettem a Járdányi Pál Zeneiskola ünnepi koncertjén.

2008. október 22. Részt vettem a tapolcai iskolák október 23-i ünnepélyein. (Tapolcai
Általános Iskola, Széchényi István Szakképző Iskola, Batsányi János
Gimnázium)
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2008. október 28. Részt vettem a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és
Sport Bizottság rendkívüli ülésén.

2008. november 4. Részt vettem a kistérségi Leader programban résztvevő települések
ülésén.

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

177/2008. (VI.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelettel jóváhagyott 2008. évi
költségvetésben tervezett működési és fejlesztési kiadások biztonságos finanszírozhatósága
érdekében folyószámlahitel megnyitása céljából kérelmet nyújtson be az Országos
Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT Veszprémi Igazgatóságához. A hitel felvételének
keretösszege: 60 millió Ft. Időtartama: egy év – hitelszerződés. Kezdete: 2008. szeptember 18.
lejárata: 2009. szeptember 18. Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy
a futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. A hitelszerződés és annak
mellékletei aláírására felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét. Határidő: 2008.
szeptember 18. Felelős: Polgármester

A folyószámla-hitelszerződés megkötésre került 2008. augusztus 05-én.

183/2008. (VI.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a Tapolca Városszépítő Egyesület által benyújtandó „Vendégváró
Tapolca” című pályázat sikere esetén a megvalósítás, a fenntarthatóság érdekében legalább a
pályázat saját ereje mértékéig anyagi támogatást biztosít a vonatkozó szabályozásnak
megfelelően. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: polgármester

A Tapolcai Városszépítő Egyesület (8300 Tapolca, Batsányi u. 1, képviseli: Dr. Zsiray
Ferenc elnök) sikeresen szerepelt a Polgármesteri Hivatal munkatársai
közreműködésével készített „Vendégváró Tapolca” című, az EGT Norvég
Finanszírozási Mechanizmus keretei között támogatott, „A nem kormányzati szervek
(NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balatoni Régióban”
felhívásra benyújtott pályázaton, amelyen 33.333.370 Ft összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el a projekt céljai megvalósítására. A szervezettel a 183/2008.
(VI.27.) Kt. határozat alapján kötött támogatási szerződés tartalmazza a projekt
sajáterős részének biztosítását, valamint a fenntarthatóságára vonatkozó
kötelezettségvállalást.
A Közreműködő Szervezettel létrejött támogatási szerződés szerint a pályázati

támogatás folyósítása utófinanszírozással történik, így a biztonságos megvalósítás
érdekében a Városszépítő Egyesület átmeneti segítségünket, anyagi
szerepvállalásunkat kérte, amelyet a projekt városfejlesztési, városüzemeltetési céljai
miatt javasolt megadni a hatályos rendeleti szabályozásunknak megfelelően.

221/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetértett azzal, hogy Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 2008. évi terület- és régiófejlesztési
célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére
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szolgáló felhívásra pályázatot nyújtson be tapolcai közmunkaprogram megvalósítására.
Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának Elnöke és Tapolca Város
Önkormányzatának Polgármestere által kötött, a határozat függelékét képező,
Együttműködési Megállapodást jóváhagyta.

Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (8300 Tapolca, Hősök tere 15.,
képviseli: Bartha Józsefné elnök) sikeresen szerepelt a Polgármesteri Hivatal
munkatársai közreműködésével készített „Közmunkaprogram Tapolcán” című, a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt, a 2008. évi terület és
régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok
támogatásának elnyerésére irányuló pályázaton, amelyen 10.000.000 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást nyert el a projekt céljai megvalósítására. A szervezettel a
221/2008. (IX.29.) Kt. határozat alapján kötött együttműködési megállapodás
tartalmazza a projekt sajáterős részének biztosítását.
A Pályázatkezelő Szervezettel létrejövő támogatási szerződés tervezete szerint a
pályázati támogatás folyósítása utófinanszírozással fog történni, így a biztonságos
megvalósítás érdekében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat átmeneti segítségünket,
anyagi szerepvállalásunkat kérte, amelyet a projekt városfejlesztési,
városüzemeltetési céljai miatt javasolt megadni a hatályos rendeleti
szabályozásunknak megfelelően.

200/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
4163/1 helyrajzi számú közterület megnevezésű ingatlanból leválasztott 96 m2 térmértékű
területet Slenner Lajosné, 8297 Tapolca, Gyulaffy L. u. 6., Soós Balázsné szül.: Slenner Márta
8297 Tapolca, Babits M. u. és Domonkos Istvánné szül.: Slenner Krisztina 8296 Hegyesd,
Zrínyi M. u. 4/a. szám alatti lakosok részére térítésmentesen átadja. Határidő: 2008. október
31. Felelős : Polgármester

A telekalakítás folyamatban van.

202/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Állami Számvevőszék V-3003-6/18/2008. számú számvevői jelentését megismerte, azt
tudomásul veszi és az az alapján készült alábbi intézkedési tervet elfogadja. Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy az intézkedési terv alapján a szükséges
intézkedéseket tegye meg. TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK INTÉZKEDÉSI
TERVE Tapolca Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének ellenőrzéséről 2008.
júliusban készült számvevői jelentéshez.

1. pontja: Az Állami Számvevőszék jelentésében
feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében
intézkedési tervet kell készíteni, melyet, az
elfogadását követő 30 napon belül meg kell küldeni
az ÁSZ Veszprém Megyei Ellenőrzési Irodája részére.
Felelős: Polgármester, Jegyző. Határidő: 2008. október
12.

Az Intézkedési Terv 2008. szeptember 15-én megküldésre került az ÁSZ Veszprém
Megyei Ellenőrzési Irodájának.
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203/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009.
évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és
a pályázati kiírás közzétételére. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: Polgármester

A nyilatkozat aláírása és a pályázati kiírás közzététele megtörtént.

205/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
támogatja hogy az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás, a Társulás működési területén található felhagyott, illetve
bezárásra kerülő lakossági kommunális hulladéklerakók rekultivációjára a Környezet és
Energia Operatív Program KEOP-2.3.0. számú, „Települési szilárdhulladék lerakókat érintő
térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” elnevezésű intézkedésére pályázatot nyújtson
be. A Társulási Tanács határozatával összhangban vállalja a településre jutó önrész
biztosítását, melynek fedezetét költségvetésében szerepelteti, az alábbi ütemezés szerint:

A befizetési kötelezettség
teljesítésének időpontja

Felhalmozás Működés Összesen

I. forduló megvalósítása

a. I. részlet (esedékes: 2009. március 31.) 1 881 800,- Ft 547 900,- Ft 2 429 700,- Ft

b. II. részlet (esedékes: 2010. március 31.) 996 200,- Ft 218 700,- Ft 1 214 900,- Ft

II. forduló megvalósítása

c. III. részlet (esedékes: 2011. június 30.) 1 214 900,- Ft 1 214 900,- Ft 2 429 800,- Ft

d. Összesen (d. = a. + b. + c.) 4 092 900,- Ft 1 981 500,- Ft 6 074 400,- Ft

Az Önkormányzat támogatja a tagok önerő biztosítási kötelezettségét csökkentő pályázati
lehetőségek igénybevételét. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: Polgármester

A határozatot a társulási tanács részére továbbítottuk.

207/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
módosítja a Tapolca és Környéke Kistérségi Társuláshoz tartozó Tapolcai mikro-térség
települései közül Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodást 2008.
szeptember 19-vel. A megállapodás módosítása az átszervezett tapolcai óvodai nevelést,
alapfokú oktatást biztosító intézményhálózat elnevezéseit érinti. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Társulási Megállapodást az 1. számú melléklet szerinti
formában és tartalommal elfogadja. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Társulási Megállapodás aláírására. Határidő:
azonnal Felelős: Polgármester

A Társulási Megállapodás aláírásra került. Elküldtem a Tapolca és Környéke
Kistérség Többcélú Társulásának.

208/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapodást köt a Veszprém Megyei Önkormányzattal a sebészeti fekvőbeteg-ellátás
területének módosításáról. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Megállapodás
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester

A megállapodás megkötésére 2008. szeptember 19-én sor került.
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209/2008. (IX.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
(jóváhagyó közlemény: Önkormányzatok Közlönye 2006/6. szám, Közép-dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács közleménye a 2006. évi céltámogatásokról, 1. sz. melléklet, 3. sor) fel nem használt
11.578.897,- Ft előirányzatáról, a beruházás alacsonyabb költsége miatt lemond. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester

A lemondó nyilatkozatot továbbítottuk a Magyar Államkincstár felé.

213/2008. (IX.12.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Török János Népfőiskola Alapítvány kérelmére hozzájárul ahhoz, hogy az Alapítvány
150.000.- Ft egyszeri támogatásban részesüljön Tapolca Város 2008. évi költségvetéséről, a
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) Kt. rendelet 24. Cím
„Tartalékok” polgármesteri keret terhére. Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős:
Polgármester

A támogatási szerződés megkötésre került 2008. szeptember 15-én. A támogatási
összeg átutalásra került 2008. szeptember 22-én.

217/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
LFP-2008-LA-2 kódszám alatt nyilvántartott „iparosított technológiával épült lakóépületek
energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” kiírt
pályázati felhívására beérkezett pályázatot értékelte, és a Tapolca 2792/2. hrsz-ú,
természetben 8300 Tapolca, Ady Endre utca 12. szám alatt lévő társasház által benyújtott
pályázatot az alábbi forrásösszetétellel támogatja: 34.246.122,- Ft a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költséggel, 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati
támogatással, 21.246.122,- Ft pályázó saját erejével, 10.000.000,- Ft pályázott állami
támogatással. Az önkormányzati támogatás fedezetét Tapolca város 2008. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008.(II.18.) Kt.
rendeletében biztosítja. Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület felújítására,
korszerűsítésre kiírt pályázat a Minisztérium által meghatározott feltételek szerint kerüljön
benyújtásra, és a Minisztérium által támogatásban is részesüljön. Az önkormányzati
támogatás egyszer megítélt összeg, ha a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek
merülnek fel, akkor annak megfizetésére a pályázó köteles, az nem növelheti az állami és az
önkormányzati támogatás összegét. Pályázó saját erejeként az épület felújítási alapja, a
tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel vehető figyelembe. Sikeres pályázat
esetén az önkormányzat a pályázóval támogatási szerződést köt. Határidő: azonnal Felelős:
polgármester.

A testületi határozatot továbbítottuk a Minisztériumba, még nem került a pályázat
feldolgozásra.

218/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
Tapolca Város Közoktatási Feladatellátási Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési
Tervét 2008-2012. jóváhagyja és az 1. számú melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy az Intézkedési Tervet a város közoktatási
intézményei és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Oktatási és Közművelődési
Irodája részére küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Az Intézkedési Terv aláírásra került és fent van Tapolca város honlapján. Az
érdeklődők itt elérhetik.
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219/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét jóváhagyja, és az 1. számú melléklet
szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a Tapolca Város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét a város közoktatási intézményei részére küldje meg.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester

A Terv aláírásra került és fent van Tapolca város honlapján. Az érdeklődők itt
elérhetik.

220/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete,
Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének
Minőségirányítási Programját 2008-2013. jóváhagyja, az 1. számú melléklet szerinti formában
és tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a programot a város közoktatási
intézményei részére küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

Az ÖMIP aláírásra került, fent van Tapolca város honlapján. Az érdeklődők itt
elérhetik.

222/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata a Tapolcai Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére a tapolcai közmunkaprogram megvalósításához
2.750.000,-Ft, azaz Kettőmillió-hétszázötvenezer forint összegű támogatást biztosít 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. Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Támogatási Szerződés
aláírására. Határidő: 2008. szeptember 30. folyamatos Felelős: polgármester, jegyző

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács honlapján az olvasható, hogy a pályázat
nyert. A támogatási összeg átutalásra került 2008. szeptember 24-én.

223/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008.
november 01-vel a Polgármesteri Hivatal létszámát 2 fővel megemeli, és kötelezettséget
vállal arra, hogy a létrehozott álláshelyeket új feladatok ellátására biztosítja. Felkéri a
Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet módosítását ennek megfelelően terjessze elő.
Határidő: 2008. október 30. Felelős: Polgármester

A létszámot a költségvetési rendelet egyidejű módosításával megemeltük, és az
előterjesztést elkészítettük.

225/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
engedélyezi, hogy a Zenés Színházért Alapítvány a 9/2008. (VI. 02.) Kt. rendeletével megítélt
100.000,- Ft összegű támogatást az Egri csillagok című történelmi musical megvalósítására
felhasználhassa. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

A musical megvalósítása folyamatban van, az elszámolási határidő 2009. október 31.

226/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
150.000,- Ft támogatást ítél meg a Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2008. (II.18.) kt. rendelet 24. Cím, Tartalékok,
Polgármesteri keret terhére, a Zeneoktatást Támogató Alapítvány részére a fennállásának 25.
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éves évfordulója alkalomból megrendezésre kerülő jubileumi koncert megrendezéséhez.
Felhatalmazza Polgármester urat a Támogatási szerződés aláírására. Határidő: 2008. október
6. Felelős: polgármester

A támogatási szerződés aláírásra került 2008. október 06-án. A támogatási összeg
2008. október 21-én átutalásra került, elszámolási határidő 2008. december 31.

227/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
kifejezi együttműködési szándékát a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszter bejelentése
alapján meghirdetendő Beruházásbarát Önkormányzat programban, amennyiben Tapolca
Város Rendezési Tervével összeegyeztethető fejlesztési célt fogalmaz meg. Egyúttal
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy döntéséről tájékoztassa a Minisztert,
annak érdekében, hogy a felajánlott segítséggel településünket minél vonzóbbá tehessük a
hazai és nemzetközi cégek beruházási elképzeléseinek megvalósíthatósága érdekében.
Határidő: 2008. október 30. Felelős: Polgármester

A testületi döntéssel azonos tartalmú levelet írtunk a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Miniszter Úrnak.

230/2008. (IX.29.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

nyilvános pályázat útján hasznosítja a Tapolca, Fő tér 7-9. szám alatti, mindösszesen 729 m
2

térmértékű, társasházi belterületi ingatlanokat (2811/2/A/1, 2811/2/A/4, 2811/2/A/5.,
2811/2/A/6, 2811/2/A/7, 2811/2/A/8, 2811/2/A/10, 2811/2/A/11 hrsz.). Felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, hogy a melléklet szerinti pályázati felhívást tegye közzé, és az
eljárás lefolytatását követően terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester

A felhívást közzétettük, a pályázat lebonyolításra került, jelen ülés napirendjei között
szerepel a döntéshozatal.

232/2008. (X.21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójának
pályázati kiírását „A” típusú pályázat esetén az 1. sz., „B” típusú pályázat esetén a 2. sz.
melléklet szerint elfogadja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a módosított
pályázati kiírás közzétételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

A módosított pályázati kiírás közzététele megtörtént.

A Tapolcai Városszépítő Egyesület (8300 Tapolca, Batsányi u. 1, képviseli: Dr. Zsiray Ferenc
elnök) sikeresen szerepelt a Polgármesteri Hivatal munkatársai közreműködésével készített
„Vendégváró Tapolca” című, az EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretei között
támogatott, „A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a
környezetvédelem területén a Balatoni Régióban” felhívásra benyújtott pályázaton, amelyen
33.333.370 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt céljai
megvalósítására. A szervezettel a 183/2008. (VI.27.) Kt. határozat alapján kötött támogatási
szerződés tartalmazza a projekt sajáterős részének biztosítását.
A Közreműködő Szervezettel létrejött támogatási szerződés szerint a pályázati támogatás
folyósítása utófinanszírozással történik, így a biztonságos megvalósítás érdekében a
Városszépítő Egyesület átmeneti segítségünket, anyagi szerepvállalásunkat kérte, amelyet a
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projekt városfejlesztési, városüzemeltetési céljai miatt javasolt megadni a hatályos rendeleti
szabályozásunknak megfelelően.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat (8300 Tapolca, Hősök tere 15., képviseli: Bartha Józsefné
elnök) sikeresen szerepelt a Polgármesteri Hivatal munkatársai közreműködésével készített
„Közmunkaprogram Tapolcán” című, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt, a 2008. évi terület és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési
programok támogatásának elnyerésére irányuló pályázaton, amelyen 10.000.000 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatást nyert el a projekt céljai megvalósítására. A szervezettel a
221/2008. (IX.29.) Kt. határozat alapján kötött együttműködési megállapodás tartalmazza a
projekt sajáterős részének biztosítását.
A Pályázatkezelő Szervezettel létrejövő támogatási szerződés tervezete szerint a pályázati
támogatás folyósítása utófinanszírozással fog történni, így a biztonságos megvalósítás
érdekében a Cigány Kisebbségi Önkormányzat átmeneti segítségünket, anyagi
szerepvállalásunkat kérte, amelyet a projekt városfejlesztési, városüzemeltetési céljai miatt
javasolt megadni a hatályos rendeleti szabályozásunknak megfelelően.

Az önkormányzati munka korszerűsítésére, a hivatali szervezetfejlesztésére, képzésre a
közelmúltban pályázatot nyújtottunk be az ágazati Operatív Programok keretében
közzétett ÁROP-1.A.2 pályázati felhívásra „Szervezetfejlesztés Tapolcán” címmel. A
21.439.075 Ft összköltségű pályázaton 19.723.949 Ft összegű támogatást szeretnénk elnyerni,
amelyhez 1.715.126 Ft összegű saját erőt biztosítottunk. A pályázati dokumentáció a
Polgármesteri hivatal B. ép., I. em. 50. sz. irodájában a jogosultak részére megtekinthető.

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

I.

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

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy Tapolca Város Polgármestere a
Tapolcai Városszépítő Egyesület kérelmére a
„Vendégváró Tapolca” című projekt biztonságos
megvalósítása érdekében, a pályázati
utófinanszírozás miatt a hatályos, az önkormányzat
vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet 12. § g) pontja alapján
utólagos elszámolással átmeneti időszakra anyagi
támogatást nyújtson.

Határidő: 2008. december 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester
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III.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy Tapolca Város Polgármestere a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmére a
„Közmunkaprogram Tapolcán” című projekt
biztonságos megvalósítása érdekében, a pályázati
utófinanszírozás miatt a hatályos, az önkormányzat
vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet 12. § g) pontja alapján
utólagos elszámolással átmeneti időszakra anyagi
támogatást nyújtson.

Határidő: 2008. december 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester

IV.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért az ÁROP-1.A.2 pályázati felhívásra
„Szervezetfejlesztés Tapolcán” címmel benyújtott,
1.715.126.- Ft összegű saját erő biztosítása mellett
19.723.949.- Ft összegű támogatás elnyerésére
irányuló 21.439.075.- Ft összköltségű pályázattal.

Határidő: 2008. december 31., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca, 2008. november 12.

Ács János
polgármester


