
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/155-6/ 2008.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére

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

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

Előkészítette: Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Vasáros Nikoletta előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. november 15. Részt vettem a Wass Albert Könyvtár rendezvényén.

2008. november 17. Tárgyalást folytattam az MB Balaton ügyvezetőjével.

2008. november 17. Tárgyalást folytattunk a Városgazdálkodási Kft. kisebbségi
tulajdonosának a képviselőjével.

2008. november 20. Részt vettem a Tapolca és Környéke Vállalkozók Egyesületének
fórumán.

2008. november 21. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Elnökségi ülésén.

2008. november 25. Tárgyalást folytattam a Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület
vezetőjével.

2008. november 26. Fogadtam a Törökországi Cine városából érkezett küldöttséget.

2008. november 27. Részt vettem a Remondis Tapolca Kft. taggyűlésén.

2008. november 30. Részt vettem a Wass Albert szobor ünnepélyes felavatásán.

2008. december 01. Részt vettem a Tapolcai Vöröskereszt Véradó napi ünnepségén.

2008. december 04. Tárgyalás folytattam a Batsányi János Művelődési Központ
megbízott igazgatójával.

2008. december 08. Részt vettem a darvastói Szociális Foglalkoztató adventi
rendezvényén.
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2008. december 11. Rendkívüli gyász Képviselő-testületi ülésen vettem részt.

2008. december 12. Intézményvezetői megbeszélést tartottam.

2008. december 12. Polgármesteri apparátusi értekezleten vettem részt.

2008. december 15. Tárgyalást folytattam a Dalessa Kft ügyvezetőjével.

2008. december 17. Tárgyalást folytattam a Raiffeisen Bank képviselőivel.

2008. december 18. Képviselői megbeszélést folytattunk Ács János polgármester
temetésével kapcsolatosan.

2008. december 18. Tárgyalást folytattam a Tapolcai Kórház igazgatójával.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. november 20. Részt vettem a Tapolcai Vállalkozók Egyesületének taggyűlésén.

2008. november 25. Részt vettem a IX. Nemzetközi sportszakmai konferencián
Budapesten.

2008. november 26. Részt vettem a soros intézményvezetői értekezleten.

2008. november 26. Részt vettem a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Tanácsának elnökségi ülésén.

2008. november 27. Részt vettem a tapolcai reprezentatív szakszervezetekkel folytatott -
költségvetéssel kapcsolatos egyeztetési tárgyaláson.

2008. november 30. Részt vettem a Wass Albert szobor avatási ünnepségén.

2008. december 04. Részt vettem a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
közmeghallgatásán.

2008. december 07-09. Látogatást tettem a testvérvárosi kapcsolatok keretén belül
Aknaszlatinán.

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

13/2008. (VI.02.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca Város Helyi Építési
szabályzatának, valamint szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló rendelet- tervezetét
elfogadja és 13/2008. (VI.02.) Kt. rendeletei közé iktatja azzal, hogy a Földhivatali
alaptérképen a 2008. június 1-jén meglévő állapotot tervező terület-felhasználást és a
szabályozást érdemben nem érintő módon településszerkezeti tervre és a szabályozási
tervlapokra a 2008. december 31-ig rávezeti. Határidő: folyamatos. Felelős: Polgármester

Nem készült el, feldolgozása folyamatban van.
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90/2008. (IV.04.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal által
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó tervezetet megismerte és azt az 1. számú
melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a város polgármesterét a vonatkozó
jogszabályok figyelembevételével az eljárások megindítására, és ahol szükséges
szerződéskötés előtt terjessze az eljárás eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-
testület elé. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester

A közbeszerzési tervben szereplő beruházáshoz kapcsolódó eljárásokat a hivatal
lefolytatta, valamennyi esetben eredményes volt, így szerződés-kötésre is sor került.

132/2008. (V.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a rendőrségről szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 42. § (3) bekezdésére figyelemmel Tapolca város alább felsorolt
közigazgatási területein szükségesnek tartja képfelvevő rendszer kiépítését, illetve
működtetését: a Malom-tó partján, a Deák Ferenc utca 21. (CASCO ház) szám alatti épületen,
a Kisfaludy utcában, a Kossuth u. 2. sz. (Belvárosi Irodaház) épületen, későbbiekben: a
Halápi úti, Kossuth Lajos utcai, Dózsa György úti, Keszthelyi úti körforgalmi
csomópontokban, és a Sümegi út és a Május 1. út által határolt kereszteződésekben.
Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal egyeztetéseket folytattunk.
Kezdeményezésükre a többi megyében elhelyezkedő várost is bekapcsolják a térfigyelő
rendszerbe, ennek műszaki-technikai feltételei Tapolca városában rendelkezésre állnak
illetve megépültek, a rendőrség részéről várjuk a fogadókészség megteremtését.

161/2008. (V.30.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárul a régi temetőben a II.
Világháború és az Önkényuralmak áldozatai emlékére állított táblától keletre lévő sírhely
méretű parcellán az előterjesztésben lévő feltételekkel a Cigány Holocaust Emlékkő
felállításához, melynek felirata: E tábla állítson örök emléket a Tapolca és környéke
cigányainak, akik a Holocaust áldozatai lettek. Határidő: folyamatos, 2008. augusztus 2.
Felelős: polgármester, jegyző.

Az emlékkő felállítása megtörtént.

189/2008. (VII.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testület Tapolca-Diszel szennyvíz-
csatornázási beruházás 105.974,- eFt összegű saját forrásából 74.000,-e Ft-ot az
önkormányzat lakossági hozzájárulásból biztosít. A 397.874.803,- Ft összköltségű beruházás
forrásai a következők:

Megnevezés 2007: 2008: Összesen:

Saját forrás: 8,04% 16.559.096.- 15.414.604.- 31.973.700.-

Céltámogatás: 73,37% 158.552.778.- 133.348.325.- 291.901.103.-

Lakossági
hozzájárulás: 18,60% 36.291.830.- 37.708.170.- 74.000.000.-

Összesen: 100% 211.403.704.- 186.471.099.- 397.874.803.-
Az érintett területre vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére nézve
az ingatlantulajdonosok 80%-a, de legalább 50 ingatlantulajdonos vállalata, hogy legkésőbb
az üzembe helyezést követő egy éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna-hálózatra.
Egyúttal a 109/2006. (VI.02.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: folyamatos. Felelős:
polgármester
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A beruházás pénzügyi elszámolása megtörtént, a rákötések folyamatosak, számuk
meghaladja az 50%-ot.

206/2008. (VI.27.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal által
lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat tartalmazó módosított tervezetet megismerte és azt
az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. Egyúttal felhatalmazza a város polgármesterét a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével az eljárások megindítására, és ahol szükséges
szerződéskötés előtt terjessze az eljárás eredményét végső döntéshozatalra a Képviselő-
testület elé. Határidő: folyamatos. Felelős: Polgármester

A közbeszerzési tervben szereplő beruházáshoz kapcsolódó eljárásokat a hivatal
lefolytatta, valamennyi esetben eredményes volt, így szerződés-kötésre is sor került.

210/2008. (IX.12.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási tervekkel, az Integrált Városfejlesztési Stratégiai programmal - a gazdasági
fejlődés, a nyugati városrész lakóövezetében a közúti forgalom mérsékelése, a
közlekedésbiztonság javítása, valamint a munkahelyek és a helyi szolgáltatások gyorsabb
megközelítése érdekében fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó minőségű,
megfelelő kiépítettségét. Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés 2009 évben történjen
meg az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz-ú, és a Tapolca, 1964/14 hrsz-ú
ingatlanokon legfeljebb bruttó 130.000.000,-Ft, azaz Egyszázharmincmillió forint beruházási
összegben. A beruházás megvalósítása érdekében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében belterületi utak fejlesztése
támogatására kiírt, KDOP-2008-4.2.1/B kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be. A
szükséges, legfeljebb bruttó 40.000.000,-Ft, azaz Negyvenmilliót forint összegű saját erő
összegére előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata 2009-2010 évi
költségvetéseinek terhére. A pályázati kiírásnak megfelelően Tapolca Város Önkormányzata
vállalja az önkormányzati tulajdonú Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút folyamatos
fenntartását, karbantartását a pályázat megvalósítását a kötelező 5 éves, valamint az azt
követő időtartamra. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és
sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos. Felelős: Polgármester, Jegyző

A pályázat benyújtásra került, befogadása megtörtént, elbírálása folyamatban van.

212/2008. (IX.12.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete – összhangban a településrendezési,
szabályozási tervekkel, az Integrált Városfejlesztési Stratégiai programmal - a gazdasági
fejlődés, a nyugati városrész lakóövezetében a közúti forgalom mérsékelése, a
közlekedésbiztonság javítása, valamint a munkahelyek és a helyi szolgáltatások gyorsabb
megközelítése érdekében fontosnak és szükségesnek tartja a tapolcai Ipar utca jó minőségű,
megfelelő kiépítettségét. Egyetért azzal, hogy a belterületi útfejlesztés 2009 évben történjen
meg az önkormányzati tulajdonú, Tapolca, 1963 hrsz-ú, és a Tapolca, 1964/14 hrsz-ú
ingatlanokon legfeljebb bruttó 130.000.000,-Ft, azaz Egyszázharmincmillió forint beruházási
összegben. A beruházás megvalósítása érdekében a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében belterületi utak fejlesztése
támogatására kiírt, KDOP-2008-4.2.1/B kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be. A
szükséges, legfeljebb bruttó 40.000.000,-Ft, azaz Negyvenmilliót forint összegű saját erő
összegére előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata 2009-2010 évi
költségvetéseinek terhére. Felkéri továbbá Tapolca Város Polgármesterét, hogy a saját erő
Tapolca Város Önkormányzata költségvetése terhére vállalt összege kiegészítésére nyújtson
be kérelmet a Veszprém Megyei Közgyűlés 15/2008. (II.21.) MÖK határozat változtatására,
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„A tapolcai Ipar utcai belterületi gyűjtőút korszerűsítése”, ill. a „Tapolca Kazinczy Ferenc
Általános Iskola energiatakarékos felújítása, akadálymentesítés, infrastruktúra fejlesztés az
oktatási feltételek minőségi javítása” tárgyú pályázatainkhoz megítélt, a Veszprém Megyei
Önkormányzat 2008 évi költségvetésében rendelkezésre álló, 8.275.000,-Ft, azaz Nyolcmillió-
kettőszázhetvenötezer forint átcsoportosítására a KDOP-2008-4.2.1/B kódszámú felhívásra
ismételten benyújtandó, „ A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítése,
korszerűsítése” című pályázatunkhoz. A pályázati kiírásnak megfelelően Tapolca Város
Önkormányzata vállalja az önkormányzati tulajdonú Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút
folyamatos fenntartását, karbantartását a pályázat megvalósítását a kötelező 5 éves, valamint
az azt követő időtartamra. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete eredményes és
sikeres pályázat esetén felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a további szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos. Felelős: Polgármester, Jegyző

A pályázat benyújtásra került, befogadása megtörtént, elbírálása folyamatban van.

235/2008. (X.21.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolca 4507, valamint 4511
helyrajzi számú ingatlanok nyilvános pályázati úton történő hasznosítását rendeli el a
mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a felhívás megfelelő módon való közzétételére, valamint a benyújtott
pályázatok értékelését követően a megfelelő döntés-előkészítésre és végső döntéshozatalra a
testület elé való terjesztésre. Határidő: folyamatos. Felelős: polgármester.

A pályázat megjelent Interneten, országos heti és napilapokban, a benyújtási határidő
2008. december 23-a.

242/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés irányelveit a
Pénzügyi Bizottság véleményével együtt megismerte, és a tervezés alapjául elfogadja.
Határidő: 2008. november 30., illetve folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző.

A költségvetési koncepció irányelveit figyelembe véve a 2009. évi költségvetés
tervezésének munkafolyamatait beindítottuk.

252/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. § (3)
bekezdésében foglaltak alapján, (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának,
kiegészítésének jóváhagyásáról. Határidő: 2008. november 30. Felelős: polgármester.

A határozat a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Elnökének
megküldésre került 2008. november 24-én. A megállapodás aláírására akkor kerül sor,
ha azt a kistérséghez tartozó valamennyi település Képviselő-testületének határozata
támogatja.

257/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy a 2. sz. gyermekorvosi körzet 2009. január 01-től történő ellátásával
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A feladat ellátására az utasítást a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
vezetője megkapta, a helyettesítésről intézkedés történt.
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259/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete elfogadja a Tapolcai Óvoda Helyi
Nevelési Programját az 1. számú melléklet szerint. Határidő: 2008. november 28. Felelős:
polgármester.

A határozat az intézmény részére kiküldésre került.

269/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos
tulajdonát képező Tapolca, Fő tér 7-9. (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.), ingatlanok
értékesítésére vonatkozó pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a város
polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2008. november 25. Felelős:
polgármester

Az eljárás eredménytelennek nyilvánítása megtörtént, peres eljárás van folyamatban
az üzlet (2811/2/A/1 hrsz.) vonatkozásában.

270/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét, hogy tapolcai 2811/2/A/1 hrsz., természetben Tapolca, Fő tér 7-9. szám
alatti ingatlan vonatkozásában a Veszprém Megyei Bírósághoz ellenkérelmet nyújtson be az
ingatlan korábbi bérlője által kezdeményezett perben. Határidő: 2008. november 25. Felelős:
polgármester.

Az ellenkérelmet benyújtottuk, a bírósági tárgyalás 2009. február 02-ára került
kitűzésre.

4/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a tisztségviselők fontosabb
tárgyalásairól, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja, és a 2006. évi lejárt határidejű határozatokról szóló 1/2007. (II.13.) Kt. határozatban
meghatározott határidőt 2008. december 31-ig meghosszabbítja. Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Polgármester

A 177/2004. (VI.25.) Kt. határozattal Tapolca, Batsányi u. és Déli elkerülő út által határolt
736. hrsz-ú területen a Képviselő-testület ideiglenes jelleggel használtcikk-piac létesítését
hagyta jóvá. A használtcikk-piac végleges helyéül az önkormányzat tulajdonában lévő
területek közül azóta sem sikerült kedvezőbb helyszínt találni, így a 2005. december 31-i
határidő több ízben meghosszabbításra került, legutóbb a 4/2008. (II.15.) Kt. határozattal
2008. december 31-ig. Közben az Integrált Városfejlesztési Stratégiával Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta a terület turisztikai célú fejlesztését, amelynek
keretében rendezett közpark és parkoló kiépítésére kerülhet sor. A pályázatot befogadták,
jelenleg elbírálási szakaszban van, s bízunk benne, hogy rövid időn belül pozitív döntés
születik.
Ezen kívül a Vendégváró Tapolca elnevezésű Norvég alapból finanszírozott nyertes
pályázattal a közpark funkció már 2009. márciusában megvalósulhat.
Fentiekre való tekintettel a használtcikk-piac helyét ideiglenesen 2009. december 31-ig
indokolt biztosítani, azzal a kitétellel, hogy az IVS pályázat pozitív elbírálása esetén az
ideiglenes helyszínt az Önkormányzat továbbiakban nem tudja biztosítani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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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 a
használtcikk-piac helyszínéül a Tapolca, Batsányi
utca és a déli elkerülő út által határolt 736. hrsz-ú
területet 2009. december 31-ig biztosítja, azzal a
feltétellel, hogy sikeres Integrált Városfejlesztési
Stratégia pályázat esetén az arról szóló döntés
kézhezvételétől számított 30. napon jelen
hozzájárulás megszűnik.
Felhatalmazza Tapolca Város Alpolgármesterét a
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2009. december 31. ill. folyamatos
Felelős: alpolgármester

Tapolca, 2008. december 20.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester


