1. NAPIREND

Ügyiratszám:

1/144-3/2020.

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. március 27-i nyilvános ülésére

Tárgy:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb
tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű
határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Döméné Domonkos Bernadett önkormányzati ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Dobó Zoltán polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2020. február 12.

Gyarmati Andrással, a Tarr Kft Zalaegerszegi Régió vezetőjével
folytattam megbeszélést.

2020. február 14.

Széchenyi István Baptista
ünnepségén vettem részt.

2020. február 14.

Házasság hete című rendezvénysorozat programján vettem
részt.

2020. február 15.

Keresztény bálon vettem részt a Tamási Áron Művelődési
Központban.

2020. február 15.

Tollaslabda versenyt nyitottam meg a Csermák József
Rendezvénycsarnokban.

2020. február 18.

Zenés irodalmi esten vettem részt a Tamási Áron Művelődési
Központban.

2020. február 18.

Aczél Andreával, a DRV Zrt képviselőjével folytattam
megbeszélést a szennyvíztelep környezeti zajterhelésével
kapcsolatban.

2020. február 20.

Bognár Istvánnal, a Tapolcai Repülő Egyesület képviselőjével
folytattam
megbeszélést
repülőverseny
rendezvénnyel
kapcsolatban.

Középiskola

szalagfeltűző
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2020. február 20.

Időskorúak Tanácsadó Testületének ülésén vettem részt.

2020. február 21.

ÉFOÉSZ bálon vettem részt a Hotel Pelionban.

2020. február 23.

Télbanyaűző maskarádé című rendezvényen vettem részt a Fő
téren.

2020. február 24.

Szász Márton Általános Iskola teremlabdarúgó tornáját
nyitottam meg a Csermák József Rendezvénycsarnokban.

2020. február 25.

Ács Lajossal, az OTP Bank Nyrt képviselőjével folytattam
tárgyalást.

2020. február 25.

Állampolgársági esküt vettem ki.

2020. február 25.

Szociális és Egészségügyi Intézet éves szakmai tanácskozásán
vettem részt az udvari tanácsteremben.

2020. február 25.

Dalmai Melindával, „Az én világom Tapolca” Egyesület
megbeszélést
az
autisták
képviselőjével
folytattam
világnapjával kapcsolatban.

2020. február 26.

Tóth Péter Alajossal, a K&H Bank területi igazgatójával
folytattam tárgyalást.

2020. február 27.

Horváth Zoltánnéval, a Tapolcai Kertvárosi Óvoda vezetőjével
folytattam megbeszélést.

2020. február 27.

Pedagógusok Szakszervezete által szervezett „Fórum a
közoktatás válságáról” című rendezvényén vettem részt a
Kazinczy Ferenc Tagintézményben.

2020. február 28.

A felújított és korszerűsített Batsányi János Gimnázium átadó
ünnepségén vettem részt.

2020. február 29.

Hajléktalan személy bejelentésére hulladékgyűjtő konténer
mellé hátizsákba tett kutyakölyköket szállítottam az Assisi
Szent Ferenc Állatmenhelyre.

2020. február 29.

Tapolcai Kertvárosi Óvoda Barackvirág Tagintézménye szülői
munkaközössége által szervezett bálon vettem részt a Kazinczy
Ferenc Tagintézményben.

2020. március 2.

Az új helyszínre költözött Bébibello bababolt megnyitó
ünnepségén vettem részt.

2020. március 2.

Tóth Csabával, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás
elnökével folytattam tárgyalást a társulás költségvetése
ügyében.

2020. március 3.

Mezőssy Tamással, a Diák- és Közétkeztető Kft ügyvezető
igazgatójával folytattam szakmai megbeszélést.

2020. március 3.

A Lipóti Pékség tulajdonosával folytattam tárgyalást.
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2020. március 5.

Várnai Attilával folytattam megbeszélést.

2020. március 7.

Tapolcai Városszépítő Egyesület Nő
ünnepségén vettem részt a Tópresszóban.

2020. március 9.

Pethő Csabánéval, a Veszprém megyei járványügyi
felügyelővel folytattam megbeszélést a Veszprém megyei
járványhelyzettel kapcsolatban.

2020. március 10.

Dr. Pápai Enikővel, a Veszprém megyei tisztifőorvossal
folytattam megbeszélést a Veszprém megyei járványhelyzettel
kapcsolatban.

2020. március 10.

Ulrike Vollnerrel, az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely
vezetőjével folytattam megbeszélést a menhelyre vezető út
javításával, illetve nyílt nap tartásával kapcsolatban.

2020. március 12.

Lampert Miklóssal folytattam megbeszélést a Gyulakeszi úton
megvalósítandó fitnesz központ kialakításával kapcsolatban.

2020. március 12.

A
koronavírus
elleni
válságértekezletet tartottam.

2020. március 13.

Csonka Nándor plébánossal folytattam megbeszélést a
járványhelyzettel és a misék televíziós közvetítésével
kapcsolatban.

2020. március 14.

A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos rendkívüli
informális megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatalban.

2020. március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott
koszorúzáson vettem részt a régi temetőben és a Pantheon
falnál.

Klubjának

védekezéssel

nőnapi

kapcsolatos

Puskás Ákos alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2020. február 14.

Széchenyi István Baptista
ünnepségén vettem részt.

Középiskola

szalagfeltűző

2020. február 15.

Keresztény bálon vettem részt a Tamási Áron Művelődési
Központban.

2020. február 18.

Zenés irodalmi esten vettem részt a Tamási Áron Művelődési
Központban.

2020. február 21.

Tapolcai Méhész Egyesület közgyűlésén vettem részt.

2020. február 22.

Tapolcai Repülő Egyesület közgyűlésén vettem részt.

2020. február 26.

Lasancz Tamás tervezővel és a hivatal dolgozóival folytattam
megbeszélést a volt honvédségi ingatlan vízellátásval
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kapcsolatban.
2020. február 28.

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési Önkormányzati Társulás tanácsülésén vettem részt
Veszprémben.

2020. február 28.

A felújított és korszerűsített Batsányi János Gimnázium átadó
ünnepségén vettem részt.

2020. március 3.

Takács Imrével és Mészáros Gáborral folytattam megbeszélést
auto-motor sport szakosztály létrehozásával kapcsolatban.

2020. március 4.

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett
gazdasági fórumon vettem részt Veszprémben.

2020. március 5.

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tanácsülésén vettem
részt.

2020. március 10.

Lakossági fórumon vettem részt Diszel városrészben.

2020. március 12.

A
koronavírus
elleni
válságértekezletet tartottam.

2020. március 14.

A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos rendkívüli
informális megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatalban.

védekezéssel

kapcsolatos

Pass Sándor alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:
2020. február 14.

Széchenyi István Baptista
ünnepségén vettem részt.

2020. február 18.

Zenés irodalmi esten vettem részt a Tamási Áron Művelődési
Központban.

2020. február 23.

Télbanyaűző maskarádé című rendezvényen vettem részt a Fő
téren.

2020. február 28.

A felújított és korszerűsített Batsányi János Gimnázium átadó
ünnepségén vettem részt.

2020. március 3.

Mezőssy Tamással, a Diák- és Közétkeztető Kft ügyvezető
igazgatójával folytattam szakmai megbeszélést.

2020. március 12.

A
koronavírus
elleni
válságértekezleten vettem részt.

2020. március 13.

Csonka Nándor plébánossal folytattam megbeszélést a
járványhelyzettel és a misék televíziós közvetítésével
kapcsolatban.

Középiskola

védekezéssel

szalagfeltűző

kapcsolatos
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2020. március 14.

A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos rendkívüli
informális megbeszélésen vettem részt a Tapolcai Közös
Önkormányzati Hivatalban.

2020. március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére tartott
koszorúzáson vettem részt a régi temetőben és a Pantheon
falnál.

17/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
tulajdonában álló Tapolcai Diák- és Közétkeztető Szolgáltató Kft. részére tagi kölcsön
folyósításával 8.500.0000 Ft, azaz Nyolcmillió-ötszázezer forint erejéig –
gépjárműbeszerzésre - előzetes kötelezettséget vállal Tapolca Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. évi költségvetése terhére. A tagi kölcsönt a futamidő végén egy
összegben a minden év január 1-jén érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő összegű
kamatfizetési kötelezettség terheli. A késedelmi kamat mértékére a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat értéke irányadó.
A Képviselő-testület a tagi kölcsön visszafizetését az alábbi ütemezésben állapítja meg:
- első részlet: 3.000 eFt
2020. december 15. napjáig
- második részlet: 3.000 eFt
2021. december 15. napjáig
- harmadik részlet: 2.500 eFt+kamat 2022. december 15. napjáig
Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására és a tagi kölcsön folyósításához
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A kölcsönszerződés megkötése, aláírása folyamatban van.
18/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00009 azonosítószámú, a „Tapolca-Szigliget közötti
kerékpárút megvalósítása” című projekt tapolcai közigazgatási területét érintő
−
Tapolca, 041/4 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 039 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 043/1 hrsz-ú, 7318 jelű országos közút,
−
Tapolca, 037/5 hrsz-ú, magáningatlan,
−
Tapolca, 037/6 hrsz-ú, magáningatlan,
−
Tapolca, 08/1 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 036 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 026 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 010 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 012 hrsz-ú, névtelen helyi mezőgazdasági út,
−
Tapolca, 013 hrsz-ú, 7345 jelű országos közút,
−
Tapolca,
0328
hrsz-ú,
MÁV
29.
sz.
Szabadbattyán-Tapolca
vas
útvonal,
−
Tapolca, 0314 hrsz-ú, 7345 jelű országos közút,
−
Tapolca, 595/4 hrsz-ú, 7345 jelű országos közút,
−
Tapolca, 575/2 hrsz-ú, 77-es számú országos közút,
−
Tapolca, 601/1 hrsz-ú, 77-es számú országos közút,
ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a projektben tervezett beruházás
megvalósítása érdekében;
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felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét – a hivatkozott beruházás indokoltsága
miatt – Tapolca Településrendezési Terve kisebb módosításával kapcsolatos szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A településrendezési terv módosítás terv anyaga elkészült. Lakossági fórumot tartottunk a
témában, a partnerségi egyeztetési szakasz lezárult, a testület 29/2020.(III.12).számú
határozatával. A határozat a településtervező részére megküldésre került, aki összeállítja az
anyagot és elküldjük az állami főépítésznek. Az állami főépítész tárgyalásos egyeztetést fog
kiírni, utána kiadja a záró véleményét. Ezt követően tudja elfogadni a testület a módosítást.
19/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tapolca belterület, 4507/59 hrsz-ú, 2988 m²
alapterületű „kivett telephely és 1 db épület” megnevezésű forgalomképes ingatlant
hasznosításra kijelöli. Az ingatlan forgalmi értékét a forgalmi értékbecslés alapul vételével
bruttó 3.500.000,- Ft-ban határozza meg. A hasznosítás módja: adásvétel. Megállapítja, hogy
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.)
önkormányzati rendelet 22. § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során
nem szükséges versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca,
4507/59 hrsz. alatti ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján
és a helyben szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Az ingatlan eladásáról szóló pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, valamint a
helyben szokásos módon megjelent 2020. március 10. napján.
20/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Tapolca, 1877/3 hrsz-ú, 118 m²
alapterületű „kivett, bolt” megnevezésű forgalomképes ingatlant hasznosításra kijelöli. Az
ingatlan forgalmi értékét a forgalmi értékbecslés alapul vételével bruttó 2.000.000,- Ft-ban
határozza meg. A hasznosítás módja: adásvétel. Megállapítja, hogy az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati
rendelet 22. § (1) és (3) bekezdései alapján az ingatlan hasznosítása során nem szükséges
versenyeztetési eljárás lefolytatása. Felkéri a Polgármestert, hogy a Tapolca, 1877/3 hrsz.
alatti ingatlan hasznosítási lehetőségét tegye közzé az Önkormányzat honlapján és a helyben
szokásos módon. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Az ingatlan eladásáról szóló pályázati felhívás az önkormányzat honlapján, valamint a
helyben szokásos módon megjelent 2020. március 10. napján.
23/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
testülete a Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2019. évi könyvtári tevékenységéről szóló
beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja. Engedélyezi az intézményvezető részére a
dokumentumok megküldését az illetékes megyei hatókörű városi könyvtár részére. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester
Az elfogadott dokumentumok megküldésre kerültek a megyei hatáskörű könyvtár részére.
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24/2020. (II. 21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő – testülete a
Tapolcai Városi Múzeum 2019. évi beszámolóját és 2020. évi munkatervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal Felelős: polgármester
A képviselő-testületi határozatot továbbítottuk az intézményvezető részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI

JAVASLAT

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

Tapolca, 2020. március 20.
Dobó Zoltán
polgármester

