
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/148-2/2009.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. március 20-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:

2009. február 04. Kistérségi ülésen vettem részt.

2009. február 04. Tárgyalást folytattam Dr. Scher József rendőrkapitány Úrral.

2009. február 06. Tárgyalást folytattam a Hajléktalan Átmeneti Szálló vezetőjével.

2009. február 06. Részt vettem a Sportgálán.

2009. február 07. Meghívásra részt vettem a Rendőrbálon.

2009. február 09. Tárgyalást folytattam Dr. Kern Józseffel, a Medisyst Kft.
tulajdonosával.

2009. február 10. Az MSD Magyarország Kft. képviselőjével a méhnyak-rák
szűréssel kapcsolatosan megbeszélést folytattam.

2009. február 11. Tárgyalást folytattam a Biofuna Kft. ügyvezetőjével.

2009. február 11. Időközi polgármester-választással kapcsolatos esküt vettem ki.

2009. február 12. Sajtótájékoztatón vettem részt Pál Béla és Lasztovicza Jenő elnök
Urakkal a térséget érintő csatornázási pályázatok elbírálása
kapcsán.

2009. február 17. Tárgyalást folytattam Csabina Zoltánnal, a Közép-Pannon
Regionális Fejlesztési Zrt. képviselőjével.

2009. február 18. Alternatív fűtési megoldások ügyében tárgyaltam.

2009. február 19. Tárgyalást folytattam a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-
Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ügyvezető igazgatójával.
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2009. február 20. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulási Tanács ülésén részt vettem.

2009. február 20. Részt vettem az ÉFOÉSZ Jótékonysági Bálján.

2009. február 23. Részt vettem N. Horváth Erzsébet „100 év sport” című könyv
bemutatóján.

2009. február 24. Közmeghallgatáson vettem részt.

2009. február 25. Részt vettem a Biofuna Kft. taggyűlésén.

2009. február 26. Részt vettem a Kórház dolgozóinak érdekegyeztető fórumán.

2009. február 26. Tárgyalást folytattam a Remondis Kft. ügyvezető igazgatójával.

2009. február 27. Tárgyalást folytattam a Raiffeisen Bank képviselőivel.

2009. február 27. Megbeszélést folytattam a Balaton Isover Vívóklub vezetőjével.

2009. február 28. Kistérségi sportnapon vettem részt.

2009.március 03. Tárgyalást folytattam Németh Imrénével, a Nagyboldogasszony
Római Katolikus Általános Iskola igazgatójával.

2009. március 03. Tárgyalást folytattam a Cselleház Kft. új tulajdonosaival.

2009. március 05. Tárgyalást folytattam Dr. Smura János megbízott rendőrkapitány
Úrral.

2009. március 09. Fogadóórát tartottam.

2009. március 10. A magyar Kapcsolt Energia Társaság tapolcai rendezvényén
vettem részt.

2009. március 11. Részt vettem a Batsányi János Művelődési Ház megbeszélésén.

2009. március 13. Sajtótájékoztatón vettem részt Balatonfűzfőn az Ipar utcai sikeres
beruházásával kapcsolatban.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2009. február 11. Részt vettem az RFKB regionális ülésén Veszprémben.

2009. február 13. Részt vettem a Széchenyi István Szakképző Iskola szalagavató

rendezvényén.
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2009. február 17. Részt vettem az Balaton-felvidék Somló Szakképzés-Szervezési

Társulás társulási tanácsának elnökségi ülésén.

2009. február 23. Részt vettem a „100 év sport Tapolcán” című könyv bemutatóján.

2009. február 24. Részt vettem a kistérségi Oktatási Bizottság ülésén.

2009. február 24. Közmeghallgatásokon vettem részt.

2009. február 25. Részt vettem a Tapolcai VSE elnökségi ülésén.

2009. február 27. Részt vettem a kistérségi Társulási Tanács ülésén.

2009. március 01. Részt vettem a közalkalmazottak ”Foci farsang” nevű

rendezvényén

2009. március 03. Részt vettem az intézményvezetői megbeszélésen.

2009. március 10. Részt vettem a Kistérségi Nyugdíjas Klub Nőnapi rendezvényén.

2009. március 10. Részt vettem a Tapolca Város Bora 2009. rendezvényen.

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

243/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a költségvetési koncepcióban
megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi
részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Határidő: 2009. február 15., illetve
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2009. (II.16.) Kt. rendeletében
fogadta el Tapolca város 2009. évi költségvetését.

244/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcai Mentőállomás építéséhez
hozzájárul, és kötelezettséget vállal arra, hogy Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása részére 1.000 Ft/lakos összegben 2010. december 31-ig a támogatást megfizeti, a
kötelezettségvállalás összegét a mindenkori költségvetésbe betervezi. Határidő: 2009. február
15., illetve folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző.

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésében a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére a tapolcai Mentőállomás
megépítéséhez vállalt hozzájárulást tervezte.

245/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város
Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a Városüzemeltetési és Műszaki Iroda szervezeti egység
létrehozásával kapcsolatos szervezetfejlesztési feladatokat, valamint az ezzel kapcsolatos
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szükséges rendelet-módosításokat a költségvetési rendelet elfogadásáig készítsék elő.
Határidő: 2009. február 15. Felelős: Polgármester, Jegyző.

Az SZMSZ és annak mellékletei és függelékei átdolgozásra kerültek.

260/2008. (XI.20.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a hatályos jogszabályokat
figyelembe véve az óvodai nevelést és az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó
intézményekben a beiratkozás időpontját a 2009/2010. tanévre az alábbiakban állapítja meg:
2009. április 15-én (szerda) 9.00-16.00 óra. 2009. április 16-án (csütörtök) 9.00-16.00 óra.
Felkéri a polgármestert, hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket
értesítse. Határidő: 2009. február 29. Felelős: polgármester

A kivonat az intézmények részére kiküldésre került.

287/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő testülete a 2009. évi költségvetésének terhére
kötelezettséget vállal arra, hogy 7.900 eFt + ÁFA értékben kardiológiai ultrahang készüléket
vásárol. A megvásárolt berendezés kerüljön a Tapolcai Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet
részére üzemeltetésre átadásra. Felhatalmazza az Alpolgármestert a berendezés
üzemeltetésére vonatkozó megállapodás megkötésére és aláírására. Határidő: 2009. február
15. Felelős: Alpolgármester

Az ajánlati eljárás lefolytatásra került, a berendezést a kórház üzembe helyezte.

289/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetésének
terhére Raposka Település Önkormányzata részére 6.800 eFt kölcsönt biztosít, mely összeget
a költségvetési rendeletébe betervezi. A támogatott önkormányzat a kölcsön összegét a
pályázati elszámolás összegének beérkezése után jegybanki alapkamattal együtt köteles
visszafizetni. Felhatalmazza az Alpolgármestert a kölcsönszerződés megkötésére és
aláírására. Határidő: 2009. február 15. Felelős: Alpolgármester

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés terhére
Raposka Település Önkormányzata részére 6.800 eFt kölcsönt biztosított, a szerződés
megkötésére, aláírására 2009. január 05-én került sor. Az összeg 2009. március 10-én
átutalásra került.

290/2008. (XII.23.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
2009/2010. nevelési évben a Tapolcai Óvoda a Barackvirág Tagintézményében 6, a
Kertvárosi Tagintézményében 6, a Szivárvány Tagintézményében 3, a Szivárvány
Intézményegységében 5 óvodai csoport indítását tervezi. Felkéri az alpolgármester, hogy az
intézmények költségvetését ennek figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. február 15. Felelős: Alpolgármester

Az érintett intézmények részére a kivonat kiküldésre került.

291/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévben a Tapolcai
Általános Iskola: a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai
Tagintézménye 1 (két tanítási nyelvű), a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 3, a Bárdos Lajos
Intézményegysége 2 (1 zenei) elsős osztály. Tapolcai Általános Iskola: a Batsányi János
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 3, a Kazinczy Ferenc
Tagintézménye 8, a Bárdos Lajos Intézményegysége 6 napközis csoport. Tapolcai Általános
Iskola: a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 1,
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a Kazinczy Ferenc Tagintézménye 1, a Bárdos Lajos Intézményegysége 1 tanulószobai
csoport, indítását tervezi. Az induló első osztályok minimális létszámát 24 főben határozza
meg. Felkéri az alpolgármester, hogy az intézmények költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2009. február 15. Felelős:
Alpolgármester

Az érintett intézmények részére a kivonat kiküldésre került.

292/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévben a Széchenyi
István Szakképző Iskolában - a 9. évfolyamon 4 osztály legfeljebb három szakmacsoporttal, -
a szakképzésben és a felnőtt képzésben 3 osztály két-két szakmacsoporttal, - a felnőttek
középiskolája nappali munkarend szerint 1 osztály indítását tervezi. A képzésben résztvevő
nappali munkarend szerinti osztályok száma 22. A képzésben résztvevő esti munkarend
szerinti osztály száma 1. Az induló osztályok minimális létszámát 28 főben határozza meg.
Felkéri az alpolgármestert, hogy az intézmények költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2009. február 15. Felelős: Alpolgármester.

Az érintett intézmények részére a kivonat kiküldésre került.

298/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő testülete az önkormányzat fenntartásában
működő Tapolcai Általános Iskola működési (felvételi) körzetét meghatározó 32/2008. (II.
15.) Kt. határozatát a 2009/2010. tanévtől kezdődően, visszavonja. Az önkormányzat
fenntartásában működő Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége, illetve
Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye működési (felvételi), kötelező
felvételt biztosító iskola körzetét a 2009/2010. tanévtől kezdődően, a határozat mellékletét
képező felsorolás szerint határozza meg. Határidő: 2009. március 1. Felelős: Alpolgármester

Az érintett intézmények részére a kivonat kiküldésre került.

299/2008. (XII.23.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői tekintetében 2009. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg:
Az Önkormányzat stratégiai programjában meghatározott gazdasági céljainak, éves
költségvetési irányelveinek való megfelelés, kötelező feladatainak ellátásáról való
gondoskodás, az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek,
pályázatok felkutatása, hatékony kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos
megvalósítása. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai szabályok figyelembe
vételével az ügyfelek korrekt tájékoztatása, fegyelmezett kiszolgálása, valamint az
ügyintézés során a határidők pontos betartása. Az önkormányzati források gyarapításának
elősegítése, racionális felhasználása és a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb
felhasználásának megvalósítása. A Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű
előkészítése, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések végrehajtása,
ellenőrzése. A hatósági és önkormányzati munka színvonalának folyamatos javítása,
fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel, a minőségirányítási rendszer működtetésével. Az
ügyféltájékoztatás színvonalának és hatékonyságának javítása. Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Jegyző

A 2009. évi teljesítmény-követelmények a Polgármesteri Hivatal valamennyi
köztisztviselője részére meghatározásra kerültek.
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15/2009. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete felhatalmazza Sólyom Károly
alpolgármestert, hogy nyújtson be pályázatot az előterjesztés mellékletét képező térképeken
és leírásban bemutatott földterületek kilenc évre történő haszonbérleti jogának megszerzése
érdekében a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökséghez. Dolgoztassa ki a
pályázat benyújtásának szakmai, jogi és pénzügyi feltételeit. A szerződés akkor írható alá, ha
Tapolca Város Önkormányzata részére számszakilag kimutatható gazdasági előnyöket
biztosít. A benyújtott pályázat nem tartalmazhat a bérlet időtartamára - kilenc évre - járó
földalapú támogatás 70%-át, de legfeljebb 300 MFt-ot, azaz Háromszázmillió forintot
meghaladó kötelezettségvállalást. A 2009. évre jutó bérleti díjra a 2009. évi költségvetés
tartaléka nyújt fedezetet, ezt követően az adott évre esedékes bérleti díjat az éves
költségvetésben tervezni kell. Határidő: 2009. március 02. Felelős: alpolgármester, jegyző

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség a vagyonkezelésében lévő
földterületek hasznosítására kiírt pályázati felhívást 73-83/2009. számú, 2009. február
19-én kelt iratában határozatlan időre visszavonta, ezért a fenti határozatban
foglaltak nem teljesíthetők.

16/2009. (II.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében, TIOP-1.2.2/08/1 kódszámú „Múzeumok
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” pályázati
felhívásra Tapolca Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be „ A tapolcai múzeum
szolgáltatásainak közművelődési célú megújítása, oktatási-képzési szerepének erősítése, az
oktató múzeum elveihez igazodó infrastrukturális fejlesztések révén”. Eredményes pályázat
esetében Tapolca Város Önkormányzata vállalja, hogy a támogatott projekt keretében
létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig
fenntartja. Határidő: 2009. február 28., illetve folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző

A pályázat határidőre benyújtásra került.

43/2009. (III.06.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja
a KEOP-7.2.3.0-2008-0032 azonosító számú „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-
kezelési Rendszer működési területén lévő 34 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának
megvalósítása” tárgyú projekt Támogatási Szerződés szerinti elismert saját forrás településére
jutó részének biztosítását, melynek fedezetét mindenkori költségvetésében szerepelteti, az
alábbi ütemezés szerint:

A befizetési kötelezettség időpontja Felhalmozás Működés Összesen

I. részlet (esedékes: 2009. március
31.)

2.453.400,- Ft 0,- Ft 2.453.400,- Ft

II. részlet (esedékes: 2010. március
31.)

2.007.300,- Ft 0,- Ft 2.007.300,- Ft

Összesen 4.460.700,- Ft 0,- Ft 4.460.700,- Ft

Ezzel egyidejűleg a 205/2008. (IX.12.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős:
alpolgármester

A határozat kivonat a Társulási Tanács részére megküldésre került.
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44/2009. (III.06.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által kidolgozott az
üzemeltetési költségek megállapítására vonatkozó alapelveket, azokat a helyi
szabályozásban figyelembe veszi. Egyúttal felhatalmazza a város alpolgármesterét, hogy a
Társulási Megállapodás üzemeltetési elvekről készült kiegészítését az Önkormányzat
képviseletében aláírja. Határidő: azonnal, ill. folyamatos. Felelős: alpolgármester, jegyző

A határozat kivonat a Társulási Tanács részére megküldésre került.

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

H A T Á R O Z A T I JAVASLAT

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

Tapolca, 2009. március 13.

Sólyom Károly sk.
alpolgármester


