
NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/82-7/ 2007.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól,

valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János Polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda

Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó
Benczik Zsolt irodavezető

Vasáros Nikoletta előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

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

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2007. szeptember 17. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulás ülésén.

2007. szeptember 17. Fogadóórát tartottam.

2007. szeptember 21. Részt vettem a kerékpárút átadásán.

2007. szeptember 27. Tárgyalás folytattam a DRV Tapolca-Sümeg Üzemvezetőjével.

2007. szeptember 27. Részt vettem Lesencetomajon a laktanya átadási eljárásán.

2007. október 01. Tárgyalást folytattunk a DRV vezérigazgató-helyettesével.

2007. október 01. Részt vettem a Raiffaisen Bank Nyrt. precentációján.

2007. október 01. Tárgyalást folytattam a Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjével.

2007. október 03. Részt vettem Lesencetomajon a laktanya területi rendezésének
tárgyalásán.
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2007. október 03. Részt vettem a Tanúhegyek Egyesület kihelyezett vezetőségi
ülésén.

2007. október 04. Rész vettem az OTP Bank Nyrt. prezentációján.

2007. október 11. Tárgyalást folytattam a Hajléktalan szálló ügyében.

2007. október 05. Részt vettem az Aradi Vértanúk megemlékező rendezvényén.

2007. október 06. Fogadtam a Várpalotai Városszépítők küldöttségét.

2007. október 06. Részt vettem a „Megbecsülés Idősek Otthona” rendezvényén.

2007. október 10. Tárgyalást folytattam a Városgazdálkodási Kft ügyvezetőjével.

2007. október 10. Tárgyalást folytattam a Zöldfa utca lakóival a
csapadékelvezetés ügyében.

2007. október 11. Tárgyalást folytattunk a Kinizsi Bank Rt. képviselőivel.

2007. október 11. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi
ülésén.

2007. október 12. Részt vettem a Tamási Áron Művelődési Központ névavatási

ünnepségén.

2007. október 15. Részt vettem a kötvény kibocsátásra pályázó bankok ajánlati
tárgyalásán.

2007. október 16. Tárgyalást folytattam a Városi Rendezvénycsarnok korábbi

kivitelezőjével.

2007. október 18. Egyeztetést tartottam a Zöldfa utcai lakókkal a csapadékvíz

elvezetés ügyében.

2007. október 18. Részt vettem a Helyi Védelmi Bizottság tájékoztatóján.

2007. október 19. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi

ülésén.

2007. október 23. Részt vettem az 1956-os forradalom emlékére rendezett
megemlékezéseken.

2007. október 26. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési

Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi
ülésén.

2007. október 31. Részt vettem az Integrált Városfejlesztési Stratégia

kidolgozásának a megbeszélésén.
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2007. november 04. Részt vettem a november 4-i Nemzeti gyásznap alkalmával

tartott megemlékezésen.

2007. november 07. Tárgyalást folytattam a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési
Zrt. vezetőivel.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2007. szeptember 29-30. Részt vettem a testvérvárosok találkozóján Pozsonyban.

2007. október 02. Részt vettem a női kézilabda NBI/B szakosztály működési

lehetőségeivel kapcsolatos egyeztetésen.

2007. október 05. Részt vettem az Aradi vértanúk megemlékezésen.

2007. október 11. Részt vettem a Kinizsi Bankkal tartott megbeszélésen, amelynek

témája a női kézilabda szakosztály anyagi finanszírozása volt.

2007. október 15. Részt vettem a kézilabda szakosztály elnökségi ülésén.

2007. október 25. Részt vettem Média egyeztetésen az alapítvány és a TVT

vezetőjével együtt.

2007. október 26. Részt vettem a sümegi Kisfaludy Sándor Gimnázium 150.

évfordulójára rendezett ünnepségen.

2007. október 27. Részt vettem a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 25.

évfordulójára rendezett ünnepségen.

2007. október 31. Részt vettem a Kistérségi elnökségi, valamint a tanácsülésen.

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről

a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták:

111/2007. (IV.13.) Kt. határozatával a Képviselő-testület 8300 Tapolca, Hősök tere 15., mint

fenntartó, a Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. (8300
Tapolca, Ady E. u. 1-3.) mint szolgáltató által megvalósítandó, az Egészségügyi

Minisztérium „A szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból
adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi
átalakítások költségeinek támogatására” című pályázati felhívásra beadott pályázatban

vállalt intézményi átalakítások biztosítására legfeljebb 31.400.000.- Ft, azaz
Harmincegymillió-négyszázezer forint összeg erejéig kezességet vállal.
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A pályázat sajnos eredménytelen volt, a kezességvállalás törölhető. A határozati
javaslat visszavonásra kerül.

218/2007.(VIII.02.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Dr. Deák Jenő Kórház-

Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Társaság
2006. május 26. -2006. december 31. és 2007. január 01. -2007. február 28. közötti időszakra

vonatkozó közhasznú jelentését megismerte, azt jóváhagyja. Az időszak alatti
tevékenységéről szóló mérlegbeszámolót elfogadja. Az alapítói vagyon részét képező

berendezést a feladatellátáshoz kapcsolódóan térítésmentesen a jelenlegi üzemeltető
használatába adja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges alapító teendők

ellátására, valamint a cégnyilvántartásból történő törlést megelőzően benyújtandó iratok
elfogadására.

A végelszámolás folyamata egy vitatható követelés körüli hagyatéki eljárás miatt
megállt, annak lezárulásáig felfüggesztésre került.

224/2007.(VIII.02.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete támogatja azon polgármesteri
javaslatot, mely szerint a Nagyköz utca – Petőfi utca által határolt területre parkolás-

fejlesztési koncepció, terv készüljön – összhangban „Tapolca Város Önkormányzata 2007-
2010. közötti gazdálkodásának Stratégiai programja, Iránymutatás a 2011-2013.

fejlesztésekhez” című anyaggal. A szükséges anyagi forrás Tapolca Város 2007. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007. II.14.) Kt.

rendelet kiadási előirányzatának 4. cím, 1. alcím 12.000 eFt összegű előirányzatából
biztosított. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges intézkedések

megtételére.

Az ajánlati eljárás során kiválasztásra került a Magyar Területfejlesztési Intézet,
mellyel a parkolás-fejlesztési koncepció és hatástanulmány elkészítésére bruttó
1.200.000.- Ft összegű megbízási szerződést kötött önkormányzatunk.

229/2007.(IX.07.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete 2008. évre csatlakozik a Bursa

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca
Város polgármesterét a csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás

közzétételére.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához történő csatlakozást igazoló megállapodás aláírása és a pályázati
kiírás közzététele megtörtént. Pályázatot 101 fő nyújtott be.

236/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete Tapolca Város Önkormányzata, a
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása, valamint a Szociális és Egészségügyi

Alapellátási Intézet között 2007. szeptember 18-án létrejött, a határozat mellékletét képező
háromoldalú megállapodást jóváhagyja, a háziorvosi ügyeleti szolgálat működéséhez

szükséges berendezéseket, gépeket, eszközöket a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása részére térítésmentesen átadja, egyidejűleg üzemeltetésre átveszi.

A határozati javaslat az érintetteknek megküldésre került.

240/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testület Tapolca Város Önkormányzata a

Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 5. számú
mellékletének 9. pontjában foglaltak alapján pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési
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döntéseivel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. Egyidejűleg Tapolca Város
Önkormányzata nyilatkozik, hogy jelen pályázatban szereplő közalkalmazottak után a

Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 5. sz. mellékletének
10. pontja szerinti pályázat keretében támogatásban nem részesült.

A határozati javaslat a létszámcsökkentési pályázathoz csatolva.

241/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testületének Tapolca város 2007. évi

költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2007. (II.14.) Kt.
rendelete alapján az Önkormányzat a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében -

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 60. § (1)
bekezdés a) és b) pontjait is figyelembe véve - végleges létszámcsökkentést rendelt el az

alábbiak szerint: Bárdos Lajos Általános Iskola 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5. A 2007. évi
költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 44 fő. A létszámcsökkentést követően 2007.

szeptember 1. napjától engedélyezett létszám: 39 fő. Felmentettek létszáma: 5 fő. Pályázatban
szereplők száma: 2 fő. Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és

Sport Iskola 8300 Tapolca, Stadion u. 16. A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott
létszámkeret: 38 fő. A létszámcsökkentést követően 2007. szeptember 1. napjától

engedélyezett létszám: 35 fő. Felmentettek létszáma: 3 fő. Pályázatban szereplők száma: 3 fő.
Kazinczy Ferenc Általános Iskola 8300 Tapolca, Kazinczy tér 4. A 2007. évi költségvetésben

jóváhagyott létszámkeret: 53 fő. A létszámcsökkentést követően 2007. szeptember 1. napjától
engedélyezett létszám: 49 fő. Felmentettek létszáma: 4 fő. Pályázatban szereplők száma: 1 fő.

Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Új név: 2007. augusztus 30-tól Batsányi János
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14. A 2007. évi
költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 49 fő. A létszámcsökkentést követően 2007. július

1. napjától engedélyezett létszám: 47 fő. Felmentettek létszáma: 2 fő. A létszámcsökkentést
követően 2007. augusztus 1. napjától engedélyezett létszám: 46 fő. Felmentettek létszáma: 1

fő. Pályázatban szereplők száma: 2 fő. Wass Albert Könyvtár és Múzeum Új név: 2007.
augusztus 30-tól Wass Albert Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ 8300 Tapolca,

Batsányi János u. 1. A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret 2006. szeptember
1. napjától 18 fő. A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 17 fő. A

létszámcsökkentést követően 2007. január 1. napjától engedélyezett létszám: 17 fő.
Felmentettek létszáma: 1 fő. Pályázatban szereplők száma: 1 fő. Polgármesteri Hivatal 8300

Tapolca, Hősök tere 15. A 2007. évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 90 fő. A
létszámcsökkentést követően 2007. május 1. napjától engedélyezett létszám: 84 fő.

Felmentettek létszáma: 6 fő. Pályázatban szereplők száma: 4 fő

A határozati javaslat a létszámcsökkentési pályázathoz csatolva.

242/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a létszámcsökkentéssel érintett
dolgozók – az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli

munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak -
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli - foglalkoztatására

nincs lehetőség.

A határozati javaslat a létszámcsökkentési pályázathoz csatolva.

243/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a fentiek összegzéseként a
létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségek fedezetére a Magyar Köztársaság 2007. évi
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költségvetésében a „a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének,

döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről” címen
tervezett előirányzatból központi hozzájárulást igényel az alábbiak alapján: Tapolca Város

Önkormányzata 8300 Tapolca Hősök tere 15. A 2006. évi költségvetésben jóváhagyott
létszámkeret 2006. 09. 1. - 2006. 12. 31. 584 fő. A 2007. évi költségvetésben engedélyezett

létszám 2007. 01. 01. - 2007. 04. 30.: 586 fő. Felmentettek létszáma: 4 fő. Létszám növekedés
Alapellátás 3 fő (a megbízási díjas munkaköröket /gépkocsivezetők/ főállású

munkaviszonyban látják el) Közcélú munkavégzés 3 fő. (a dolgozók létszámának alakulása
az állami normatíva finanszírozásának a függvénye) Összes létszámnövekedés 2 fő. A
létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám 2007. 05. 01. – 2007. 06. 30. : 580 fő.

Felmentettek létszáma: 6 fő. A létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám 2007. 07.
01. –2007. 07. 30.: 577 fő. Felmentettek létszáma: 3 fő. 3. A létszámcsökkentést követően

engedélyezett létszám 2007. 08. 01. –2007. 08. 30.: 576 fő. Felmentettek létszáma: 1 fő.
Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott intézményi (189 fő) és a

létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám 2007. 09. 01.: 376 fő. Wass Albert
Könyvtár, Múzeum és Közművelődési Központ vezetői feladatainak ellátására. Létszám

növekedés 1 fő. Felmentettek létszáma: 12 fő. Felmentettek száma összesen: 26 fő.
Pályázatban szereplők összesen: 13 fő. A 4/2007. (II.20.) ÖTM rendelet a helyi

önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel
kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének,

folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló pályázatban Tapolca Város
Önkormányzata összesen 9 fő közalkalmazottal, 2 fő köztisztviselővel és 2 fő munkavállaló

vesz részt.

A határozati javaslat a létszámcsökkentési pályázathoz csatolva.

244/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete fontosnak és szükségesnek tartja a
Tapolca-Diszel közötti kerékpárút megvalósítását. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét,

hogy a kerékpárút II. üteme (Új Városi Köztemető és – Diszeli városrész) megépítése
érdekében bruttó 49.784.747,- Ft, azaz Negyvenkilencmillió-hétszáznyolcvannégyezer-

hétszáznegyvenhét forint beruházási összeggel nyújtson be pályázatot a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht-hoz bruttó 39.827.798,- Ft, azaz Harminckilencmillió-

nyolcszázhuszonhétezer-hétszázkilencvennyolc forint összegű támogatás elnyerésére. A
szükséges saját erő bruttó 9.956.949,- Ft, azaz bruttó Kilencmillió-kilencszázötvenhatezer-

kilencszáznegyvenkilenc forint összegére a 2008. évi költségvetés terhére előzetes
kötelezettséget vállal.

A pályázat előkészítése folyamatban van, benyújtása határidőre megtörtént.

245/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete hozzájárul dr. Hillinger János

tüdőgyógyász-kórházi főorvos emlékére a Tapolca, Alsó Malom-tó Panteon falán 40 x 50 cm
méretű gránit emléktábla elhelyezéséhez.

Az emléktábla elhelyezésre került.

252/2007.(IX.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Tapolca és

Környéke Kistérség Többcélú Társulása (8300 Tapolca, Kossuth u. 2.) a Tapolca, Nyárfa utca
5. szám alatti irodaház elnevezésű ingatlan megvásárlásához húsz éves időtartamra 797.000.-

Ft, azaz Hétszázkilencvenhétezer forint összegben kezességet vállal a tervezett
megvásárlásához azzal a feltétellel, hogy Tapolca Város Önkormányzata arányos 1/33
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tulajdoni hányadot szerez az ingatlanban. A 2008-2027. időszak költségvetési rendeleteknél a
kötelezettségvállalást figyelembe veszi.

A határozati javaslat a Kistérség részére megküldésre került.

258/2007.(X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a létszámcsökkentéssel érintett

dolgozók – az önkormányzat költségvetési szerveinél és polgármesteri hivatalánál a meglévő
üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen

foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli -
foglalkoztatására nincs lehetőség. Egyúttal a 242/2007. (IX.28.) Kt. határozatát visszavonja.

A határozatait javaslat a létszámcsökkentési pályázathoz csatolva.

262/2007.(X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Észak-

Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
Tanácsában Tapolca Város Önkormányzatát a projekt időtartama alatt, megbízásának idejére

Sólyom Károly alpolgármester képviselje.

Sólyom Károly alpolgármester az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsülésen 2007. október 19-én
a határozati javaslatban foglaltakról tájékoztatta a megjelenteket.

263/2007.(X.18.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete támogatja, hogy az Észak-Balatini
Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás

működési területén található, 100%-ban önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő
lerakók rekultivációja érdekében nyújtson be közös pályázatot a KEOP 2.3.0. kódszámú, „A

települési szilárdhulladék lerakókat érintő, térségi szintű rekultivációs programok elvégzése
„című pályázati konstrukcióhoz. Felkéri a Társulás Elnökét, hogy a pályázati felhívásnak

megfelelő, az abban rögzített határidőket figyelembe vevő, a pályázat benyújtásához
szükséges intézkedések megtételére. Egyetért azzal, hogy a feladat I. ütemének forrása, a

hulladékgazdálkodási projekt előkészítése során, 2006. december 31-ig befizetett, és utólag
visszaigényelt Általános Forgalmi Adó összege.

Sólyom Károly alpolgármester az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsülésen 2007. október 19-én
a határozati javaslatban foglaltakról tájékoztatta a megjelenteket.

298/2006. (XII.12.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Mandulás Közműberuházó
Egyesület által megvalósítandó villamos energia és gázközmű beruházás lebonyolításához

az OTP Bank NyRt. által folyósított hitel biztosítékára, 8 éves időtartamra 10.000.000.- Ft,
azaz Tízmillió forint összegű készfizető kezességet vállal.

A Mandulás Közműberuházó Egyesülés képviselője jelezte, hogy a Cégbíróság ennek a
beruházásnak a kivitelezésére nem jegyezte be az Egyesülést, így más anyagi
lehetőségek felhasználásával valósult meg a fejlesztés. Ennek alapján az OTP Bank
Nyrt. már nem tart igényt a megvalósult beruházáshoz kapcsolódó hitel biztosítékára.
Az önkormányzat hitelképességének vizsgálatakor ezen kötelezettségvállalást a
jövőben nem kell figyelembe venni.
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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.

Ezzel egyidejűleg a 298/2006. (XII.12.) Kt.

határozatát visszavonja.

II.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Tapolca és Környéke Kistérség

Többcélú Társulása, valamint a Szociális és
Egészségügyi Alapellátási Intézet, továbbá a

Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet
és Gyógybarlang Kft. között 2007. szeptember

18-án létrejött, a határozat mellékletét képező
háromoldalú megállapodást jóváhagyja, a

háziorvosi ügyeleti szolgálat működéséhez
szükséges berendezéseket, gépeket, eszközöket

a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulása részére térítésmentesen átadja,

egyidejűleg üzemeltetésre átveszi.

Ezzel egyidejűleg a 236/2007. (IX.28.) Kt.,

valamint a 111/2007.(IV.13.) Kt. határozatait
visszavonja.

Tapolca, 2007. november 21.

Ács János sk.
polgármester


