
NAPIREND ELŐTT                  Ügyiratszám: 1/204-6/2011. 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére 

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

Előterjesztő: Császár László polgármester

Előkészítette: Önkormányzati Iroda
 Vasáros Nikoletta előadó 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2011. szeptember 7. Kistérségi bizottsági ülésen vettem részt.

2011. szeptember 8. Kistérségi közbiztonsági egyeztető fórum előkészítésén vettem  
részt.

2011. szeptember 9. A pápai bornapok rendezvényen vettem részt a Vinum
Vulcanum borlovagrend tagjaként.

2011. szeptember 11. Badacsonyi szüreti felvonuláson vettünk részt a város nevében.

2011. szeptember 13. Az Alaptörvény Asztalának ünnepélyes átadásán vettem részt.

2011. szeptember 13. Varga Tibornéval, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium
 intézményvezetőjével folytattam egyeztetést az intézmény 60. 

éves évfordulójával kapcsolatban.

2011. szeptember 14. Kistérségi tanácsülésen vettem részt.

2011. szeptember 15. Megyei Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt Veszprémben.

2011. szeptember 16. A „Péntek esti frász” elnevezésű rendezvényt nyitottam meg. 

2011. szeptember 17. Tapolca-Diszeli szüreti felvonuláson vettem részt.

2011. szeptember 19-23. Svédországban, Ronebi városában uniós projekt keretében
konferencia-megbeszélésen vettem a Szász Márton EGYMI és az

 ÉFOÉSZ képviselőivel.  
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2011. szeptember 27.  Irodavezetői értekezleten vettem részt.  

2011. szeptember 27. Kistérségi elnökségi ülésen vettem részt.

2011. szeptember 28. Kistérségi Közbiztonsági Fórum alakuló ülésén vettem részt.

2011. szeptember 29. Egyeztetést folytattam a közbeszerzési tanácsadónkkal az
aktuális közbeszerzési dolgokról.

2011. szeptember 30. A kistérség szervezésében Önkormányzati Napon vettem részt.

2011. október 1. Állampolgársági esküt vettem ki.

2011. október 3. A felújított Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a
Szász Márton EGYMI épület ünnepélyes átadásán vettem részt.

2011. október 4. Az SZL-Bau – Balaton Isover Vívóklub elnökségi ülésén vettem
részt.

2011. október 4. Egyeztetést folytattam a Remondis Kft. képviselőivel a számlázás 
átadás-átvételével kapcsolatban, illetve a megállapodással
kapcsolatban.

2011. október 4. A Rhodius Kft. új telephelyének átadó ünnepségén vettem részt.

2011. október 5. Finnországból érkező testvértelepülésről érkezett kulturális 
csoportot fogadtam a városházán.

2011. október 6. Az aradi vértanúk koszorúzásán vettem részt.

2011. október 7-9. Az I. Tapolcai Pisztrángfesztivál megnyitóján illetve
rendezvényein vettem részt.

2011. október 8. Gyulakeszi, Káptalantóti, Nemesgulács, Kisapáti községek
szüreti felvonulásán vettem részt.

2011. október 10. Sajtótájékoztatót tartottunk a Belvárosi Rehabilitációs projekttel
kapcsolatban.

2011. október 10. Szépkorút köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából.

2011. október 10. Fogadóórát tartottam.

2011. október 13. Városunkban tartott orvosi kongresszus ünnepélyes megnyitóján
vettem részt.

2011. október 13. Egyeztetést folytattam Dr. Töreki Sándorral, a Veszprém Megyei
 Rendőrkapitányság ezredesével, a megye rendőrkapitányával.  
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2011. október 14. A Járdányi Pál Zeneiskola 40. éves jubileumi ünnepségén vettem
részt.

2011. október 17. Deák Ferenc születésének évfordulójára rendezett
megemlékezésen vettem részt.

2011. október 17. „Magyarok a világ 8000-in” elnevezésű rendezvénysorozat 
 keretei között a városházán fogadtam Erős Zsolt hegymászót és 

társait.

2011. október 18. A Széchenyi Terv keretében, a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség szervezésében megrendezett „Nemzetközi
jó gyakorlatok a fenntartható közlekedési formák elterjesztésére”

 című előadáson vettem részt.  

2011. október 18. Az Idősek Világnapja alkalmából köszöntöttem a tapolcai és a 
Tapolca környéki nyugdíjasokat és szépkorúakat.

2011. október 19. Kistérségi elnökségi ülésen vettem részt.

2011. október 20. A Széchenyi István Szakképző Iskola és a Trankvalter Kft. között 
létrejött 10 millió forintos szakképzési hozzájárulás aláírásán
vettem részt.

2011. október 21. A Veszprém Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlésén vettem 
részt, ahol megyei kitüntetéseket adtak át.

2011. október 21. A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság ünnepi ülésén vettem
részt.

2011. október 23. A tapolcai protestáns templom 75. éves évfordulója alkalmából
megrendezett jubileumi ünnepségen vettem részt.

2011. október 26. A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban a kistérségi
igazgatók értekezletén vettem részt.

2011. október 27. Egyeztetést folytattunk a Remondis Kft-vel a számlázással és a
 megállapodás-tervezet előkészítésével kapcsolatban. 

2011. október 27. Dr. Szócska Miklós államtitkár úr tájékoztatásán vettem részt
Pápán a kórházak állami tulajdonba vételével kapcsolatban.

2011. október 28. A Tapolcai Általános Iskolában a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0666
„Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a

 tapolcai iskolákban” című projekt megnyitóján vettem részt.  

2011. október 28. Zalaegerszegen a Széchenyi Klub meghívására dr. Matolcsy
 György előadásán vettem részt az aktuális fejlesztési kérdések 

tárgykörében.
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2011. november 2. „Élettelen természetvédelmi értékek védelme a Balaton-felvidéki
 Nemzeti Park Igazgatóság működési területén” elnevezésű 
 rendezvényen vettem részt a Tamási Áron Művelődési 

Központban, ezután megtekintettük a Tavasbarlangot.

2011. november 2. Kopjafát állítottunk a Déli Városkapu Parkban.

2011. november 3. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2011. november 3. Az ÉFOÉSZ alapításának 30. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségen vettem részt a Magyar Nemzeti Múzeum
dísztermében.

2011. november 4. Várpalotán a Virágos Veszprém Megyéért díjátadó ünnepségén
vettem részt.

2011. november 7. Egyeztetést folytattam az EH-Szer. területi képviselőjével a 
közvilágítás aktuális kérdéseivel kapcsolatban.

2011. november 7. Fogadóórát tartottam.

2011. november 7. A Tapolcai Városszépítő Egyesület és a Nőklub tagjainak 
 tartottam tájékoztatást az aktuális kérdésekről.  

2011. november 9. Kistérségi bizottsági ülésen vettem részt.

2011. november 9. Vállalkozói fórumon vettem részt, ahol a Széchenyi Terv aktuális
 pályázatairól tartottak előadást.  

2011. november 10. Tervegyeztetést tartottunk a Pannon Terv tervező céggel az 
 intermodális pályázat előkészítésével kapcsolatban.  

2011. november 11. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezésében a 
törvényi- és jogszabályi változásokkal kapcsolatos tájékoztatón
vettem részt Budapesten.

2011. november 11-12. Márton Napi rendezvényeken vettem részt.

2011. november 14. Egyeztetést folytattunk Németh Istvánnal, az Önkormányzati
 Közvilágítási Egyesület vezetőjével a közvilágítási pályázatokkal 

kapcsolatban.

2011. november 14. A kistérség által szervezett „Magyar Nyelv Napja” rendezvényen
vettem részt a városi moziban.

2011. november 16. Szépkorút köszöntöttem.

2011. november 16. Egyeztetést folytattunk a Tapolca-Szigliget kerékpárút lehetséges
nyomvonalával kapcsolatban az érintett polgármesterek
bevonásával.
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2011. november 16. A Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi ülésén vettem részt.

2011. november 17. A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság ülésén vettem részt.

2011. november 18. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium 60. éves évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepi rendezvényen vettem részt.

2011. november 21. Blahó Gáborral, a TESCO tapolcai áruházának igazgatójával
 folytattunk megbeszélést az esetleges együttműködéssel 

kapcsolatban.

2011. november 21. Az országos katasztrófavédelmi gyakorlat keretében a HVB
mozgósításán vettünk részt a városi moziban.

2011. november 22. Az OTP Bank Veszprém Megyei Kirendeltsége évzáró
rendezvényén vettem részt.

2011. november 23. Kistérségi bizottsági ülésen vettem részt.

2011. november 23. A tapolcai Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2011. november 24. Széllné Péber Szilviával, a Baptista Szeretetszolgálat helyi
 vezetőjét fogadtam a házi segítségnyújtással kapcsolatos 
 együttműködés lehetőségeivel kapcsolatban.  

2011. november 24. A Charity Shop ünnepélyes megnyitóján vettem részt a
 postaudvarban lévő üzlethelyiségben.  

2011. november 24. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettem részt a téli időjárásra 
való felkészüléssel kapcsolatban.

2011. november 26. Állampolgársági esküt vettem ki.

2011. november 26. Tapolca-Diszel városrészben András napi bormustrán vettem
részt.

2011. november 27. Megnyitottam az ünnepélyes Adventi rendezvénysorozatot.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2011. szeptember 12. Fogadóórát tartottam.

2011. szeptember 13. A kórház fejlesztésével kapcsolatban folytattam tárgyalásokat.

2011. szeptember 13. Az E-ON képviselőjével folytattam tárgyalást a Barackos 
gázellátásával kapcsolatban.
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2011. szeptember 14. A kistérségi ülés keretében adtam tájékoztatást az Észak-balatoni
Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulásával kapcsolatban.

2011. szeptember 14. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel folytattunk tárgyalásokat
az aktuális kérdésekkel kapcsolatban.

2011. szeptember 16. Az Autómentes Nap megnyitóján vettem részt.

2011. szeptember 17. Tapolca-Diszel városrész szüreti felvonulásán vettem részt.

2011. szeptember 19. Tárgyalást folytattam a MAPI képviselőivel.  

2011. szeptember 19. A kerékpárút megvalósításával kapcsolatban lakossági fórumon
vettem részt a Batsányi János Tagintézményben.

2011. szeptember 21. A Barackos lakóparkban faültetésen vettem részt.

2011. szeptember 23. Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt.

2011. szeptember 23. Szépkorút köszöntöttem.

2011. szeptember 28. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel az aktuális ügyekről 
folytattunk megbeszélést.

2011. szeptember 30. Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt.

2011. október 1. A Kertvárosi Óvoda „Mintaprojekt” rendezvényén vettem részt.

2011. október 3. A felújított Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a
Szász Márton EGYMI épület ünnepélyes átadásán vettem részt.

2011. október 4. Egyeztetést folytattam a Remondis Kft. képviselőivel a számlázás 
átadás-átvételével kapcsolatban, illetve a megállapodással
kapcsolatban.

2011. október 4. A Rhodius Kft. új telephelyének átadó ünnepségén vettem részt.

2011. október 5. A Vakok és Gyengénlátók Tapolcai Szervezetének „Fehér Bot”
elnevezésű rendezvényén vettem részt.  

2011. október 7-9. Az I. Tapolcai Pisztrángfesztivál megnyitóján illetve
rendezvényein vettem részt.

2011. október 11. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. vezetésével folytattunk
megbeszélést az aktuális ügyekről.  
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2011. október 14. A Járdányi Pál Zeneiskola 40. éves jubileumi ünnepségén vettem
részt.

2011. október 17. Fogadóórát tartottam.

2011. október 20. A Páneurópai Unió rendezvényén vettem részt.

2011. október 21. A badacsonytomaji Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
állománygyűlésén vettem részt.  

2011. október 23. A tapolcai protestáns templom 75. éves évfordulója alkalmából
megrendezett jubileumi ünnepségen vettem részt.

2011. október 24. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-vel gázmotor ügyében
folytattam tárgyalást.

2011. november 2. Kopjafát állítottunk a Déli Városkapu Parkban.

2011. november 3. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2011. november 4. A Remondis Kft. ügyvezetésével folytattam tárgyalásokat.

2011. november 9. A DRV vezérigazgató-helyettesével folytattam tárgyalást.

2011. november 10. Az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás ülésén vettem részt.

2011. november 16. A Biofuna Kft. telephelyének szemléjén jelentem meg.

2011. november 18. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium 60. éves évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepi rendezvényen vettem részt.

2011. november 21. Az országos katasztrófavédelmi gyakorlat keretében a HVB
mozgósításán vettünk részt a városi moziban.

2011. november 23. A tapolcai Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt. 

2011. november 26. Tapolca-Diszel városrészben András napi bormustrán vettem
részt.

2011. november 27. Részt vettem az Adventi gyertyagyújtáson.

2011. november 29. A Tamási Áron Művelődési Központban a Városgazdálkodási 
Kft. szakembereivel a műszaki problémákat néztük meg.  

2011. november 29. A Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület vezetőségi 
ülésén vettem részt.
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2011. november 30. Kistérségi ülés keretében a térségi polgármestereknek adtam
tájékoztatást az Észak-balatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással
kapcsolatban.

2011. november 30. A tapolcai Városgazdálkodási Kft. 15 éves fennállásának
alkalmából rendezett ünnepségen vettem részt.

2011. november 30. A tapolcai Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt.  

Horváthné Németh Edit alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2011. augusztus 30. Szépkorút köszöntöttük Bognár Ferenc képviselő társammal.  

2011. szeptember 1. Intézménybejáráson vettem részt.

2011. szeptember 12. Anyatejes táplálással kapcsolatos konferencia megnyitóján
vettem részt.

2011. szeptember 19. „Köznevelés” című lap újságírójának nyilatkoztunk az 
önkormányzat által fenntartott intézményekkel kapcsolatban.

2011. szeptember 19. Megbeszélést tartottam az Általános Iskola igazgatójával a
gyógytestneveléssel kapcsolatban.

2011. szeptember 21. Hévíz város alpolgármesterével folytattam tárgyalást.

2011. szeptember 22. Az Autómentes Nap Fő téri rendezvényén vettem részt.  

2011. október 3. A Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szász Márton
EGYMI átadásán vettem részt.

2011. október 5. Boldizsár Ildikó meseterapeuta előadásán vettem részt a Wass 
Albert Könyvtár és Múzeumban.

2011. október 6. Az aradi vértanúk emlékünnepségén koszorúztam.

2011. október 10. Szépkorút köszöntettem Sági István képviselő társammal.  

2011. október 14. A Járdányi Pál 40. Éves jubileumi ünnepségén vettem részt.

2011. október 15. V. Lakó-Hozzátartozó-Dolgozó Találkozón vettem részt a
 Megbecsülés Idősek Otthonában.  

2011. október 24. Fogadóórát tartottam.

2011. október 28. A Tapolcai Általános Iskolában a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0666
„Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a

 tapolcai iskolákban” című projekt megnyitóján vettem részt.  
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2011. november 10. A tapolcai városi kórház Felügyelő Bizottságának ülésén vettem  
részt.

2011. november 14. Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő társammal szépkorút 
köszöntöttünk.

2011. november 15. Megbeszélést folytattam Mezőssy Tamással, a Tapolcai Diák- és  
 Közétkeztető Kft. ügyvezető igazgatójával.  

2011. november 18. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium 60. évfordulójára
rendezett gálaesten vettem részt.

2011. november 21. Fogadóórát tartottam.

2011. november 21. Az országos katasztrófavédelmi gyakorlat keretében a HVB
mozgósításán vettünk részt a városi moziban.

2011. november 24. A Széchenyi István Szakképző Iskolában gasztronómiai 
versenyen részt vett, illetve ezüst- és bronz fokozatot elért

 tanulókat és felkészítő tanárokat köszöntöttem.  

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

16/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a
vagyonhasznosítás szabályairól szóló többször módosított 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet
módosítására irányuló rendelet-tervezetet elfogadja, és 16/2011. (IX.19.) önkormányzati
rendeletei közé iktatja. Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: polgármester 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 16/2011. (IX. 19.) önkormányzati rendeletében az önkormányzat
egyéb vagyoni körében található Tapolca 1972/10 helyrajzi számú, 2685 m² területű, 
kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlant forgalomképtelen közterületté 
nyilvánította. Az önkormányzat rendelete alapján a Tapolcai Körzeti Földhivatal a
Tapolca 1972/10 helyrajzi számú ingatlan nyilvántartási adataiban bekövetkezett
változást az ingatlan-nyilvántartásban 2011. szeptember 27-én átvezette. Bejegyző 
határozat száma: 37603/2/2011.

18/2011. (XI.2.) önkormányzati rendelet Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
szóló rendelet–tervezetet elfogadja, és 18/2011. (XI.2.) önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Felhatalmazza Tapolca Város Aljegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó okiratot és a 
törzsadattári nyilvántartás adatlapjait a Magyar Államkincstár részére küldje meg. Határidő: 
2011. november 15. Felelős: aljegyző 

A törzskönyvi adatlapok 2011. november 10-én a MÁK felé postázásra kerültek. A
MÁK adatmódosításáról szóló határozata, valamint a törzskönyvi kivonat az
önkormányzathoz megérkezett.
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110/N/2011. (VI.24.) Kt. határozat alapján Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott, 2011. évi költségvetésben
tervezett működési és fejlesztési kiadások biztonságos finanszírozhatósága érdekében 
folyószámlahitel megnyitása céljából kérelmet nyújtson be az Országos Takarékpénztár és
Kereskedelmi Bank Nyrt. Veszprémi Igazgatóságához. A hitel felvételének keretösszege: 60
millió Ft. Időtartama: egy év – hitelszerződés kezdete: 2011. szeptember 15. lejárata: 2012. 
szeptember 14. Tapolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 
alatti költségvetési rendeletében a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját
bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. A hitelszerződés és annak 
mellékletei – kérelemnek megfelelő elfogadása esetén - aláírására felhatalmazza Tapolca 
város Polgármesterét. Határidő: 2011. szeptember 15. Felelős: polgármester

Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. Veszprémi Igazgatóságával
a 60 millió forintról szóló folyószámla-hitel megkötésre került, a keret az
Önkormányzat rendelkezésére áll.

143/N/2011. (VI.24.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a Rockwoll Hungary 
Szigetelőanyagipari és Kereskedelmi Kft. térítésmentes felajánlása alapján önkormányzati 
tulajdonba veszi a Tapolca, Darányi I. utca 19. sz., 2738 helyrajzi számú, 585 m² területű, 
kivett vízmű művelési ágú ingatlant és a rajta álló helyi védelem alatt lévő víztornyot. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét a térítésmentes átadásra vonatkozó megállapodás aláírására. Határidő: 2011. 
szeptember 15. Felelős: polgármester  

A Rockwoll Hungary Szigetelőanyagipari és Kereskedelmi Kft. tulajdonában lévő 
Tapolca, Darányi I. utca 19. sz., 2738 helyrajzi számú, 585 m² területű, kivett vízmű 
művelési ágú ingatlant és a rajta álló helyi védelem alatt lévő víztorony térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó megállapodás megkötéséhez szükséges
adatok /nyilvántartási érték, cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány/ megadása
érdekében megkerestük a Rockwoll Kft-t. Tájékoztatásuk szerint a kért adatok és
dokumentumok megküldésére rövid időn belül intézkednek.   

160/N/2011. (IX.16.) Kt. határozata alapján a Képviselő – testület utasítja Tapolca Város 
Aljegyzőjét, hogy a képviselő – testület által megalkotott rendeletek előkészítésében való 
társadalmi részvételhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítsa. Határidő: 2011. 
október 1. Felelős: aljegyző 

A rendeletek társadalmi egyeztetésére szolgáló webes felület a www.tapolca.hu /
Hivatali oldalon, a Rendeletek menüpont alatt kialakításra került.

162/N/2011. (IX.16.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (4) bekezdése alapján közoktatási közszolgáltatási feladatkörben
közoktatási megállapodást köt Veszprém Megye Önkormányzatával a többi gyermekkel,
tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról, az erről 
szóló megállapodás-tervezetet melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: 2011. szeptember 
Felelős: polgármester  

A megállapodás aláírásra került.
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163/N/2011. (IX.16.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület a Tapolcai Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat 2011. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának
módosítására kidolgozott alapító okirat tervezetet 2011. október 1. hatállyal jóváhagyja, és
azt a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca Város
Aljegyzőjét, hogy a módosítást tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK 
Törzskönyvi Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje meg. Határidő: 2011. október 1. 
Felelős: aljegyző 

Az alapító okiratot elküldtük a MÁK részére, ott befogadásra került, továbbá
megküldésre került még az intézmény és a KIR részére.

164/N/2011. (IX.16.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület 2012. évre csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Felhatalmazza Tapolca 
Város Polgármesterét a csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás 
közzétételére. Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: polgármester 

A csatlakozási nyilatkozat aláírása 2011. szeptember 27-én megtörtént. A pályázati
kiírást 2011. október 17-től 2011. november 16-ig a helyben szokásos módon 
kihirdettük.

166/N/2011. (IX.16.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület fontosnak és szükségesnek 
tartja Tapolca Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Tapolca Kft. által 
üzemeltetett Tapolcai Városi Mozi (Tapolca, Fő tér 1.) digitális fejlesztését Tapolca vonzereje, 
körzetközponti szerepének erősítése, a város kulturális szolgáltatásai minőségi javítása, a 
látogatottság és a bevételek növelése érdekében. A megvalósítás érdekében egyetért azzal,
hogy Tapolca Város Önkormányzata a Tapolca Kft. közreműködésével nyújtson be 
pályázatot az „art” mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól1

szóló 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet előírásai, szabályozása alapján a Tapolcai Városi 
Mozi digitális fejlesztésére legfeljebb 17.000.000,- Ft, azaz Tizenhétmillió forint
összköltséggel, 12.500.000,- Ft, azaz Tizenkétmillió-ötszázezer forint támogatási összeggel,
legfeljebb 4.500.000,- Ft, azaz Négymillió-ötszázezer forint önerő vállalása mellett. A saját 
erőt – nyertes pályázat esetén – Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, a 
végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet
22. Cím Tartalékok, 2. Alcím, Felhalmozási célú, pályázati tartalék megnevezésű, 
előirányzatából biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a szükséges 
intézkedések megtételére, a pályázat benyújtására. Határidő: 2011. szeptember 30., 
folyamatos. Felelős:  polgármester 

A pályázat határidőre benyújtásra került, elbírálása megtörtént. Tapolca Város 
Önkormányzata 12,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A 
támogatási szerződés aláírásra történő előkészítése folyamatban van. A támogatási 
szerződés aláírását követően kerülhet sor a legkedvezőbb árú szolgáltató, szállító 
kiválasztására, amelyhez nagyobb valószínűséggel az időközi ár- és 
árfolyamváltozások miatt kiegészítő forrás szükséges.  
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167/N/2011. (IX.16.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Tapolcai 
Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. az általa ellátott összesen 42 óra általános kardiológiai
járóbeteg kapacitásból a 195424002 szakmakódú 11 órát, az ambuláns kardiológiai
rehabilitációs ellátásra csoportosítsa át. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

A határozat Dr. Flórián Csaba, a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatója részére 2011. szeptember 19-én megküldésre került. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2011. 
október 21-én értesített bennünket arról, hogy átcsoportosítási – kapacitásmódosítási
eljárás indult.

168/N/2011. (IX.16.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 
Badacsonytördemic 1303 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan használatára az MZ/X
Kft.-vel (8284 Badacsonylábdi, Római u. 119., képviseli Mezőssy Zoltán ügyvezető igazgató) 
létrejött, 2016. november 30-án lejáró bérleti szerződés 2017. november 30-ig 
meghosszabbításra kerüljön a bérlő által megvalósítás alatt lévő, a „Minőségi turizmus 
minden korosztálynak Badacsonylábdiban” című, KDOP-2.1.2/B-09-2009-0005 kódszámú 
projekt teljesülése érdekében. Kiegészíti továbbá a bérleti szerződést a jelen határozat 
mellékletét képező, a 2011. július 13-án megkötött Megállapodás 2., 4., 5. pontjaiban szereplő 
2016. november 30-i időpont 2017. november 30-ig történő módosításával, továbbá a 7. 
pontban szereplő 2017. június 30-i időpont 2018. június 30-ig történő módosításával, valamint 
a 2017. december 31-i időpont 2018. december 31-i időpontra történő módosításával az egyéb 
feltételek változatlan hagyása mellett. A módosított megállapodás aláírására felhatalmazza
Tapolca Város Polgármesterét, egyúttal a 150/2011. (VI.24.) Kt. határozatát visszavonja.
Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: polgármester 

A határozat 2011. szeptember 19-én dr. Gelencsér Mihály ügyvéd úr részére
megküldésre került.

169/N/2011. (IX.16.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület az MZ/X Kft. bérleti 
jogviszonyának fennállása alatt 2013. december 1. – 2017. november 30. napjáig terjedő 
időszakra fizetendő 5.000.000.- Ft/ év bérleti díj megállapításához hozzájárul, egyúttal a 
148/2011. (VI.24.) Kt. határozatát visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A határozat 2011. szeptember 19-én dr. Gelencsér Mihály ügyvéd úr részére
megküldésre került.

176/N/2011. (X.28.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület a Tapolcai Kórház 
Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal 2010. május 7-én kötött 
vagyonkezelői szerződést a melléklet szerint módosítja úgy, hogy a vagyonkezelésbe átadott 
Tapolca 2768/3 helyrajzi számú ingatlan újraosztás során új helyrajzi számot kap, mely a
2929/1., területe 2 ha 3841 m², művelési ága változatlan: kivett, kórház. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi 
Nonprofit Kft. vagyonkezelői joga a továbbiakban a tapolcai 2929/1 hrsz. alatti ingatlanra 
kerüljön átvezetésre. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szász Márton 
Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertan
Intézmény elhelyezése céljából Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Kórház
Egészségügyi Nonprofit Kft. között 2010. május 7-én kötött vagyonkezelői szerződés 1. sz. 
mellékletében a 001527 leltári szám alatt nyilvántartott kórház vérellátó épületét és az ahhoz
tartozó 1001 m² térmértékű területtel a vagyonkezelői szerződésből visszavonja, azt az 
önkormányzat kezelésébe visszaveszi, tekintettel arra, hogy a Tapolcai Kórház Egészségügyi
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Nonprofit Kft. Tapolca Város Önkormányzata elhatározásával egyetért, azt tudomásul veszi,
mivel a volt vérellátó épületére a továbbiakban sincs szükség az egészségügyi közfeladat
maradéktalan ellátása érdekében. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a vagyonkezelői szerződés módosításának 
elkészítésére. Határidő: 2011. november 10. Felelős: polgármester  

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testület 176/N/2011. (X.28.) számú 
határozata alapján a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Korlátolt Felelősségi 
Társasággal 2010. május 7-én kötött vagyonkezelői szerződés módosítása megtörtént.  
A Tapolca 2768/3 helyrajzi számú ingatlan nyilvántartási adataiban bekövetkezett
változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése céljából a vagyonkezelői 
szerződés módosítást a Tapolcai Körzeti Földhivatalhoz 14/821-2/2011. szám alatt, 
2011. november 7-én benyújtottuk.

178/N/2011. (X.28.) Kt. határozat alapján a Képviselő testület a Tapolcai Óvoda 2011. 
szeptember 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2011. november 1. hatállyal jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti
formában és tartalommal elfogadja. Felkéri Tapolca város aljegyzőjét, hogy a módosítást 
tartalmazó és az egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi Nyilvántartása, és 
az intézmény részére küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző 

Az alapító okiratot megküldtük a MÁK részére, visszajelzés még nem történt.

179/N/2011. (X.28.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület a Tapolcai Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok igénybevételéről 
szóló megállapodást a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester  

A megállapodást elküldtük Dabronc Község Önkormányzata részére. A község
Képviselő-testülete is befogadta a megállapodást.  

180/N/2011. (X.28.) Kt. határozata alapján a Képviselő-testület felhatalmazza Tapolca Város 
Polgármesterét, hogy a pedagógia szakszolgálati feladatok igénybevételéről és 
hozzájárulásáról az igénybe vevő gyermek lakhelye szerinti illetékes települések 
önkormányzataival, tárgyalásokat kezdeményezzen, és ezek eredményeként létrejött
megállapodásokat kösse meg. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester  

A tárgyalások eredményeként elküldtük a megállapodást Dabronc Község
Önkormányzatának. A község Képviselő-testülete befogadta a megállapodást.  

184/N/2011. (X.28.) Kt. határozat alapján a Képviselő-testület Dr. Virágh Zoltán és családja 
által felajánlott, id. Virágh Sándor által készített történelmi emlékoszlopot tisztelettel és
köszönettel elfogadja és hozzájárul a Déli Városkapu Parkban történő felállításához. Tapolca 
Város Önkormányzata az emlékoszlop felállításával kapcsolatos költségeket Tapolca város
2011. évi költségvetése terhére /Városüzemeltetési feladatok/ biztosítja. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca város polgármesterét Dr. Virágh 
Zoltán és családja által Tapolca Város Önkormányzata részére adományozott történelmi
emlékoszlop elfogadására vonatkozó megállapodás elkészítésére és annak felállításával
kapcsolatos intézkedések megtételére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal a történelmi emlékoszlop majdani karbantartására. Határidő: 2011. 
november 2., folyamatos. Felelős: polgármester  
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Tapolca Város Önkormányzata részére dr. Virágh Zoltán és családja id. Virágh Sándor
által késztett történelmi emlékoszlop adományozására vonatkozó ajándékozási
szerződés elkészült. Az ajándékozási szerződést aláírás céljából 2011. november 14-én 
dr. Virágh Zoltán és dr. Virágh Zoltánné részére megküldtük.

Tapolca Város Aljegyzője részére 2011. évre a teljesítménykövetelmények korábbi 
Okmányiroda irodavezetői munkaköre, valamint Tapolca Város Képviselő-testülete által 
megállapított célok figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
Az értékelés alapjául a személyes tapasztalat szolgált.
Ughy Jenőné aljegyző az Okmányiroda irodavezetői munkakörében a számára előírt 
teljesítménykövetelményeket maximálisan igyekezett teljesíteni. Nagy figyelmet fordított a
Minőségbiztosítási Kézikönyvben meghatározott, munkakörével összefüggő 
folyamatszabályozás, a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetőleg az Polgármesteri 
Hivatalban érvényes valamennyi szabályzat előírásainak betartására. Az Okmányirodában a 
jelentős számú ügyfélforgalom miatt nagy gondot kellett fordítani a munkaszervezésre, a 
feladatok hatékony ellátására. Megfelelő munkaszervezéssel e téren is zökkenőmentesen 
oldotta meg a feladatokat.
Tapolca Város Képviselő-testülete Ughy Jenőnét 2011. április 6. napjától Tapolca Város 
Aljegyzőjévé nevezte ki, aki a jegyző távozását követően ezen beosztásában jelenleg ellátja a 
jegyzői feladatokat. 
Aljegyzői munkakörében Ughy Jenőné nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az 
Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal működésére széles rálátása legyen, megfelelő 
információkkal rendelkezzen a folyamatban lévő ügyekről. 
Törekedett a tisztségviselőkkel, képviselőkkel jó munkakapcsolat kialakítására. Amennyiben 
bármilyen szakmai jellegű kérdéssel fordultak hozzá, a szükséges segítséget minden esetben  
igyekezett megadni. A megfelelő információáramlás, tájékoztatás érdekében rendszeresen 
tartott vezetői értekezleteket, de több alkalommal sor került apparátusi értekezlet 
megtartására is.
Szakmai tudása gyarapítása, vezetői irányítási munkája színvonalának emelése mellett 
igyekszik a lehető legjobb teljesítményt nyújtani. 
Összességében Tapolca Város Aljegyzőjének 2011. évi teljesítményét kiválónak értékelem. 

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

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

Tapolca, 2011. november 30.

Császár László
Polgármester s.k.


