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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2008. április 04-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 tárgyalásai és programjai:

2008. február 20. Megbeszélés Hurtony Miklóssal, a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Tanács vezetőjével – időpont-egyeztetés a Regionális
Tanács tapolcai üléséről.

2008. február 20. Tárgyalás Németh Gábor Úrral, a Pannon Sütő Kft. új tulajdonosával a
tapolcai kenyérgyár várható, májusi újraindításáról.

2008. február 21. Megyei Közgyűlés ülésén vettem részt.

2008. február 27. Részt vettem a Megyei Területfejlesztési Tanács ülésén Veszprémben.

2008. február 28. Megbeszélést folytattam Dr. Bujdosó László regionális ÁNTSZ főorvos
–igazgatóval a strand 2008. évi üzemeltetésével kapcsolatosan.

2008. február 28. Dr. Májer János, a Badacsonyi Szőlészeti Kutató Intézet igazgatója
adott tájékoztatást a várható változásokról.

2008. február 29. A Katasztrófavédelem Napja veszprémi ünnepségén vettem részt.

2008. március 4. Konzultáció Horváth Sándor Úrral, a Tapolca Körzeti Földhivatal
vezetőjével, a város és a Földhivatal kapcsolatáról.

2008. március 11. A Hotel Pelionban 3 napos energiagazdálkodási tanácskozás
megnyitásán és programjain vettem részt.

2008. március 26. Egyeztetést folytattam egy esetleges új mentőállomás építéséről.
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Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. február 08. Részt vettem a Dr. Deák Jenő Kórház és Rendelőintézet Járóbeteg
ellátási épület átadásán.

2008. február 08. Tárgyalást folytattunk a Medisyst Kft. vezetőivel.

2008. február 11. Tárgyalást folytattam befektetői csoporttal.

2008. február 13. Tárgyalást folytattam a DRV ZRt. képviselőivel.

2008. február 13. Tárgyalást folytattunk befektetői csoporttal.

2008. február 14. Megnyitottam a „Tapolca 42 éve Város” fotókiállítást.

2008. február 18. Tárgyalást folytattam a volt SZTK épületét érdeklő befektetőkkel.

2008. február 20. Részt vettem a Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégia
kialakításának a megbeszélésén.

2008. február 22. Részt vettem a Védőnői iroda átadásán.

2008. február 25. Tárgyalást folytattunk a Közétkeztető Kft. ügyvezetőjével.

2008. február 26. Részt vettem a Tapolcai Rendőrkapitányság évértékelő
munkaértekezletén.

2008. február 27. Részt vettem a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása
Elnökségi ülésén.

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

2008. március 03. Részt vettem a Tapolca Integrált Városfejlesztési Stratégia
kialakításának a megbeszélésén.

2008. március 03. Fogadóórát tartottam.

2008. március 04. Részt vettem a DRV Zrt. siófoki rendkívüli közgyűlésén.

2008. március 05. Esküt vettem ki a 2008. március 9-i népszavazás delegáltjainak.

2008. március 07. Részt vettem a Tapolca város külterületi szabályozási terve, módosított
településszerkezeti teve, módosított belterületi szabályzási tervei
hatósági zárótárgyalásán.

2008. március 10. Részt vettem a 2008. évi Tapolca Város Bora kiválasztásában.
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2008. március 11. Részt vettem a Tapolcai MSZP által szervezett Panelprogram
rendezvényén.

2008. március 12. Részt vettem az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás Elnökségi ülésén.

2008. március 13. Megbeszélést folytattam a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási
Hivatal vezetőjével.

2008. március 13. Részt vettem az Integrált Városfejlesztési Stratégia lakossági
konzultációján.

2008. március 13. Részt vettem a Barackos Víziközmű Társulás ülésén.

2008. március 15. Részt vettem az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 160.
évfordulóján megtartott városi ünnepségeken.

2008. március 18. Részt vettem a Sándor napi bormustrán.

2008. március25. Részt vettem a Hajléktalan Szálló hasznosítására beérkezett pályázati
tárgyaláson.

Marton József alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2008. február 18. Fogadóórát tartottam.

2008. február 22. Részt vettem egy kerékpárúttal kapcsolatos előzetes megbeszélésen,
ami Tapolca – Raposka - Hegymagas útvonalon érné el a Balaton
kerékpárutat.

2008. február 23. Részt vettem a Foci Farsang nevű rendezvényen.

2008. február 25. Részt vettem a sporttámogatásokkal kapcsolatos egyeztetésen,
amelyen részt vettek az egyesületek képviselői.

2008. február 25. Részt vettem Radics Sándor Ezredes Úr temetésén.

2008. március 4. Részt vettem a kistérségi nyugdíjas szervezet Nőnapi rendezvényén.

2008. március 4. Részt vettem a Széchényi István Szakképző Iskola által szervezett
gasztronómiai versenyen.

2008. március 8. Részt vettem a női kézilabda csapat és a Kinizsi Bank szponzorrációs
szerződésének ünnepélyes kinyilvánításán.

2008. március 10. Részt vettem a Tapolca város 2008-as borának kiválasztásán.

2008. március 12. Részt vettem a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Testület elnökségi ülésén.

2008. március 14. Részt vettem a város iskoláinak március 15-i megemlékezésein.
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2008. március 15. Részt vettem a március 15. tiszteletére rendezett városi ünnepségen.

2008. március 18. Részt vettem a Sándor napi bormustrán.

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

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

2/2008. (I.22.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a határozat függelékét képező
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést elfogadja.

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola energiatakarékos felújítása, akadálymentesítése,
infrastrukturális eszközfejlesztése, az oktatási feltételek minőségi javítására című
közoktatási pályázatban felhasználták a közoktatási esélyegyenlőségi
helyzetelemzést.

31/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában
működő óvoda intézményegysége, illetve tagintézményei működési (felvételi) körzetét a
2008/2009. nevelési évtől kezdődően, a határozat mellékletét képező felsorolás szerint
határozza meg. Egyúttal 234/2003. (XII.19.) Kh. számú határozatát visszavonja. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az intézmények
működési körzetét a beiratkozás időpontjával egyidejűleg a helyben szokásos módon tegye
közzé.

Az érintett intézmények a határozatot megkapták.

32/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában
működő általános iskolák működési (felvételi) körzetét meghatározó 235/2003. (XII.19.) Kh.
számú határozatát a 2008/2009. tanévtől kezdődően visszavonja. A 2008/2009-es tanév
beiratkozási időpontjaiban a Tapolcai Általános Iskola működési körzete Tapolca város és
Raposka község közigazgatási határa.

Az érintett intézmények a határozatot megkapták.

33/2008. (II.15.) 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 2008/2009. tanévre az alábbiakban állapítja meg: 2008. április 09-én
(szerda) 9.00-16.00 óra, 2008. április 10-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra. Felkéri a polgármestert,
hogy a beiratkozás időpontjáról az érintett intézményvezetőket értesítse.

Az érintett intézményeket értesítettük. Megjelent: Tapolcai Hírözön, Tapolcai Városi
Televízió, Tapolca város honlapján. A város különböző pontján elhelyezett
hirdetőtáblákra is kihelyezésre került.

35/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2008/2009. nevelési évben Tapolcai
Óvoda a Barackvirág Tagintézményében 6, a Kertvárosi Tagintézményében 6, a Szivárvány
Tagintézményében 3, a Szivárvány Intézményegységében 4 óvodai csoport indítását tervezi.
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Felkéri a polgármester, hogy az intézmények költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé.

Az érintett intézmények részére a határozat megküldésre került.

36/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a 2008/2009. tanévben 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 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 5 napközis csoport, Tapolcai Általános
Iskola: a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 1,
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 a polgármester, hogy az intézmények költségvetését ennek figyelembe vételével
terjessze a Képviselő-testület elé.

Az érintett intézmények részére a határozat megküldésre került.

37/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a fenntartásában működő intézmény
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki: Tapolcai Óvoda (8300 Tapolca, Dobó tér 5.)
Óvodavezetői beosztás 5 éves időtartamra, A megbízás kezdő napja: 2008. július 02. A
megbízás megszűnésének időpontja: 2013. június 30. Iskolai végzettség: felsőfokú
óvodapedagógusi végzettség és szakképesítés. Feltétel: büntetlen előélet, magyar
állampolgárság és legalább 5 év szakmai gyakorlat Illetmény: a közalkalmazotti besorolás
szerint Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a. A benyújtás határideje: az Oktatási
Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap. A jogszabályok által kötelezően előírt
feltételek szerint a pályázatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó szakmai önéletrajzát, - az
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, - erkölcsi bizonyítványt, - az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
melyek a következőket kell, hogy tartalmazzák elképzelési javaslat az átszervezés
zökkenőmentes lebonyolítására, gazdaságos, összehangolt, egymásra épülő működtetésről,
szervezeti felépítéséről, pedagógiai munka összehangolásáról, minőségirányítás
összehangolásáról, vezetők kapcsolattartására, a tagintézmények közötti kapcsolattartás
módjára, - továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket. A
benyújtás formája, helye, címzettje: a pályázatot írásban, Tapolca Város Polgármesteréhez
kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Az elbírálás határideje: 2008. június 30.

A pályázati felhívás az Oktatási Közlöny 2008. évi 6. számban megjelent.

38/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a fenntartásában működő intézmény
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki: Tapolcai Általános Iskola (8300 Tapolca,
Úttörő u. 1-5.) Intézményvezetői beosztás ellátására való megbízás 5 éves időtartamú, A
megbízás kezdő napja: 2008. július 02. A megbízás megszűnésének időpontja: 2013. június 30.
Iskolai végzettség: Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. Feltétel:
büntetlen előélet, magyar állampolgárság és legalább 5 év szakmai gyakorlat. Illetmény: a
közalkalmazotti besorolás szerint. Magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 300 %-a. A
benyújtás határideje: az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30. nap. A
jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a pályázatoknak tartalmazniuk kell: a
pályázó szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát, erkölcsi
bizonyítványt, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
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épülő fejlesztési elképzeléssel, melyek a következőket kell, hogy tartalmazzák elképzelési
javaslat, az átszervezés zökkenőmentes lebonyolítására, gazdaságos, összehangolt, egymásra
épülő működtetésről, szervezeti felépítéséről, pedagógiai munka összehangolásáról,
minőségirányítás összehangolásáról, vezetők kapcsolattartására, a tagintézmények közötti
kapcsolattartás módjára, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket. A benyújtás formája, helye, címzettje: a pályázatot írásban, Tapolca Város
Polgármesteréhez kell benyújtani (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Az elbírálás határideje: 2008.
június 30.

A pályázati felhívás az Oktatási Közlöny 2008. évi 6. számban megjelent.

40/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete nyilvános pályázat útján hasznosítja a
95 hrsz-ú 1122 m2 térmértékű, jelenleg hajléktalan személyek átmeneti szállásaként működő
ingatlanát. Felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a melléklet szerinti pályázati
felhívást tegye közzé, és az eljárás lefolytatását követően terjessze a Képviselő-testület elé
döntéshozatalra. Érvényes és eredményes pályázati eljárást követően a Képviselő-testület
előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni
körből kiveszi.

A pályázati eljárásról szóló döntés-előkészítő előterjesztés jelen Képviselő-testületi
ülés napirendjén szerepel.

51/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az Ajkai Magyar Imre Kórház
Kórházi Felügyelő Tanácsába Horváthné Németh Edit Képviselő Asszonyt (8300 Tapolca,
Deák F. u. 14.) jelöli. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét, hogy a jelölt nevét és címét Ajka
Város Önkormányzata részére küldje meg.

Az ajkai Magyar Imre Kórház Felügyelő Tanácsába szóló jelölésről a határozat
megküldésre került az ajkai Polgármesteri Hivatala részére.

77/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete továbbra is fontosnak és
szükségesnek tartja a Bajcsy Zsilinszky utcában tervezett SPAR áruház, valamint hozzá
kapcsolódóan új vásárcsarnok megépítését. A City Plus Fejlesztő és Szolgáltató Bt-vel történő
együttműködést – tekintettel a kialakult peres eljárásra –megszakítja, a 267/2007. (X.18.) Kt.
határozatában foglaltakat visszavonja. Egyúttal kifejezi egyet nem értését a másik fél
magatartásával szemben és felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a peres ügyben
viszontkereseti kérelem benyújtására. Továbbá felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét
– figyelemmel a bírósági eljárás kimenetelére is -, hogy az eredeti koncepció szerinti
befektetőt kutassa fel, és a tárgyalásokat kezdje meg.

A fellebbezés és a viszontkereseti kérelem benyújtásra került.

79/2008. (II.15.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tapolca városban működő
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megszűnt mandátuma helyébe az
alábbiakat választja meg: 1. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagja, póttagja:
Babics Istvánné Tapolca, Wesselényi u. 2/2. Póttagja: Vargáné Horváth Gabriella, Tapolca,
Fazekas u. 46. 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjai: Dóczi Lászlóné
Tapolca, Nagyköz u. 5/3. Tarsolyné Németh Mária Tapolca, Nagyköz u. 5. 3. számú
szavazókör szavazatszámláló bizottság tagjai: Burszán Sándor Tapolca, Batsányi u. 28.
Mátyás László Tapolca, Batsányi u. 21. 4. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság
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póttagja: Baksa Júlia Tapolca, Kossuth L. u. 60/B.5. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottság tagja, póttagja: Rábai Józsefné Tapolca, Radnóti u. 54. Póttagja: Csizmadiáné Szabó
Teréz, Tapolca, Kazinczy tér 9. 7. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagja:
Mesterházy Ágnes Tapolca, Kazinczy tér 15. 8. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottság tagja: Farkas Klára Tapolca, Egry J. u. 7/a. 9. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottság póttagjai: Roznerné Nemes Katalin Tapolca, Juhász Gy. u. 41/C. 4/1. Bihary
Lászlóné Tapolca, Juhász Gy. u. 41/C. 1/1. 10. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság
póttagja: Bolla Gyuláné Tapolca, Lóczy L. u. 1., 11. számú szavazókör szavazatszámláló
bizottság póttagjai: Láng Józsefné Tapolca, Vajda J. u. 14. Szakmáry Blanka Tapolca,
Munkácsy u. 38. 12. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagja: Spilák Istvánné
Tapolca, Fenyves u. 67. 13. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság tagja, póttagja:
Vitai Istvánné Tapolca, Baross G. u. 16. Póttagja: Nesicné Ács Judit, Tapolca, Deák F. u. 14.
15. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagja: Nagy Judit Tapolca, Május 1. u.
8/b. 2/15. 16. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagja: Hosoff Lászlóné
Tapolca, Rózsa F. u. 1. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a
megválasztott szavazatszámláló bizottságok tagjai és póttagjai eskütételéről, valamint
részükre a megbízólevél kiadásáról gondoskodjon.

A megválasztott tagok részt vettek az SzSzB-k munkájában a 2008. március 9-i
eredményes ügydöntő Népszavazáson.

81/2008. (II.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tapolca városban működő
szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megszűnt mandátuma helyébe az
alábbiakat választja meg: 2. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság póttagjának:
Pimper Isvánné Tapolca, Rákóczi F. u. 18., 6. számú szavazókör szavazatszámláló bizottság
tagjának: Frang Lászlóné Tapolca, Batsányi u. 22. Póttagjának: Péni Béla Tapolca, Kazinczy
tér 7/B. 10. 1003. Nagy Gáborné Tapolca-Diszel, Rózsadomb u. 2. szám alatti lakosokat.
Felkéri Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a megválasztott szavazatszámláló
bizottságok tagjai és póttagjai eskütételéről, valamint részükre a megbízólevél kiadásáról
gondoskodjon.

A megválasztott tagok részt vettek az SzSzB-k munkájában a 2008. március 9-i
eredményes ügydöntő Népszavazáson.

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, 2008. március 27.

Ács János sk.
polgármester


