
NAPIREND ELŐTT                    Ügyiratszám:1/195-1/2012.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. április 27-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 vezető-tanácsos  

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Császár László polgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. február 13. Fogadóórát tartottam.

2012. február 15. Kistérségi bizottsági ülésen vettem részt.

2012. február 16. Balatonfüreden a katasztrófavédelem felkészítésén vettem részt
az új jogszabályváltozásokkal kapcsolatban.

2012. február 18. Kistérségi sportnapon vettem részt a városi
rendezvénycsarnokban.

2012. február 21. A Tapolca Általános Iskola Bárdos Lajos Tagintézmény
 Alabárdos című újságjához az ott tanuló gyerekek interjút 

készítettek velem.

2012. február 22. Kistérségi Tanácsülésen vettem részt.

2012. február 29. A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatóján vettem részt
az önkormányzati átalakítással kapcsolatban.

2012. február 29. Egyeztetést folytattunk a településrendezési eszközök
felülvizsgálatával kapcsolatban.

2012. március 1. A budapesti Utazás Kiállítás megnyitóján vettem részt.

2012. március 2. Egyeztetést folytattam Kiss Nándorral, a Tapolca Remondis Kft.
 ügyvezető igazgatójával az aktuális hulladékkezelési ügyekkel 

kapcsolatban.
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2012. március 3. Önkormányzati sportnapon vettem részt Balatonfüreden.

2012. március 5. Fogadóórát tartottam.

2012. március 6. Szépkorút köszöntöttem.

2012. március 6. A Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei elnökségi
ülésén vettem részt.

2012. március 7. Kistérségi intézményvezetői egyeztetésen vettem részt.  

2012. március 8. Egyeztetést folytattunk Budapesten a kórház átadásával
kapcsolatban.

2012. március 8. Egyeztetést folytattunk a Baptista Szeretetszolgálat képviselőivel 
 az intézmények működtetésével kapcsolatban.  

2012. március 13. Tapolca város rendezési tervével kapcsolatos egyeztetésen
vettem részt.

2012. március 13. Tapolca Város Bora kiválasztásán vettem részt.

2012. március 14. Kistérségi közbiztonsági egyeztető fórumon vettem részt.  

2012. március 15. A városi ünnepségen koszorúztam.

2012. március 19. Sándor napi bormustrán vettem részt.

2012. március 20. Dr. Kovátsits László ügyvéd úrral folytattunk egyeztetést a
kórház peres ügyeivel kapcsolatban.

2012. március 22. A Balaton-felvidéki erdei iskola felújításának projektzáró
rendezvényén vettem részt.

2012. március 22. A Baptista Szeretetszolgálat munkatársaival folytattunk
megbeszélést az intézmények átadásával kapcsolatban.

2012. március 24. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. március 26. Egyeztetést folytattunk a kormányablak kialakításának
 lehetséges helyszínéről a kormányhivatal munkatársaival.  

2012. március 27. Egyeztetést folytattam Baski Sándor kuratóriumi elnökkel a
tulajdonrész átadás-átvételével kapcsolatban.

2012. március 28. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumban Dr. Szócska Miklós 
államtitkár úrral folytattunk megbeszélést a kórház átadás-
átvételével kapcsolatban.

2012. március 29. A Tapolca Remondis Kft. rendkívüli taggyűlésén vettem részt.  
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2012. március 30. Tapolca Város Napján kitüntetéseket adtam át.

2012. április 2. A Közép-dunántúli Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
 vezetőjével, Dr. Zaj Andreával folytattam egyeztetést a 

szennyvíztelep pályázat befogadásával kapcsolatban.

2012. április 3. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat
igazgatójával, Dr. Perger Orsolyával folytattam megbeszélést a
közfoglalkoztatással kapcsolatban.

2012. április 3. TISZK ülésen vettem részt.

2012. április 4. A Pro-Vital Zrt. képviselőivel egyeztetést folytattunk a 
 közbeszerzés aktuális kérdéseiről. 

2012. április 4. A tapolcai rendezvénycsarnok tetőszerkezetének gyártójával, a 
 Lignum Európa Kft. képviselőivel folytattunk egyeztetést a 
 helyreállítás lehetőségeivel kapcsolatban.  

2012. április 6. Rausz Istvánnal, a tapolcai Rendőrkapitányság 
 rendőrkapitányával folytattam megbeszélést a rendőrségi 

támogatás-felhasználással kapcsolatban.

2012. április 11. A Fejér Megyei Szent György Kórházban aláírtuk a
„Rehabilitációs Szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli

 Régióban” című pályázat Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodását.

2012. április 11. A Batsányi János Gimnázium és Kollégiumban a Gimnázium és a
 Zeneiskola intézményvezetőinek megbízólevelének ünnepélyes 

átadásán vettem részt.

2012. április 12. Egyeztetést folytattunk a Közösségi közlekedés című pályázattal 
kapcsolatban.

2012. április 12. Egyeztetést folytattam Bedő Lajos zalahalápi polgármester úrral 
 a zalahalápi iskola működtetésével kapcsolatban.  

2012. április 12. A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményében
 területi katasztrófavédelmi vetélkedőt nyitottam meg.  

2012. április 14. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. április 14. Tapolca-Diszel városrészben gyepűtipráson vettem részt.  

2012. április 16. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. április 16. Fogadóórát tartottam.
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2012. április 18. A Tapolca Remondis Kft. ügyvezetőjével, Kiss Nándorral, és 
 Szabó Péter ügyvezetővel folytattam tárgyalást az aktuális 

ügyekkel kapcsolatban.

2012. április 18. Kistérségi bizottsági üléseken vettem részt.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. február 10. Az ÉFOÉSZ tapolcai szervezetének bálján vettem részt.

2012. február 23. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági
fórumán vettem részt.

2012. február 24. A tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattunk 
tárgyalásokat.

2012. február 25-28. A megsérült sportcsarnok ügyében folytattam tárgyalásokat.

2012. február 29. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. március 2. A Tapolca Remondis Kft. vezetőségével folytattam tárgyalást.  

2012. március 5. Az MSB + Kft-vel folytattam tárgyalást az energiatakarékossági
pályázatokkal kapcsolatban.

2012. március 6. Nyugdíjas nőnapon köszöntöttem a hölgyeket.  

2012. március 7. Az iskolák vezetőivel folytattunk megbeszélést az iskolák 
 működtetésével kapcsolatban.  

2012. március 8. A tapolcai kórház vezetőivel folytattunk megbeszélést.  

2012. március 12. Fogadóórát tartottam.

2012. március 13. A tapolcai vállalkozókkal folytattunk tárgyalást a reptér
hasznosítása ügyében.

2012. március 13. Tapolca Város Bora kiválasztásán vettem részt.

2012. március 14. A Lignum Európa Kft-vel folytattunk tárgyalást a
rendezvénycsarnok meghibásodásával kapcsolatban.

2012. március 15. A városi ünnepségen beszédet mondtam és koszorúztam.

2012. március 20. A tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.
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2012. március 22. A Baptista Szeretetszolgálat munkatársaival folytattunk
megbeszélést az intézmények átadásával kapcsolatban.

2012. március 27. A KEOP-os pályázat ügyében folytattam tárgyalásokat.

2012. március 28. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. március 29. A Tapolca Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2012. március 29. A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fórumán
vettem részt.

2012. március 30. Tapolca Város Napján kitüntetéseket adtam át.

2012. április 2. Fogadóórát tartottam.

2012. április 4. A Lignum Európa Kft-vel folytattunk tárgyalást a
rendezvénycsarnok meghibásodásával kapcsolatban.

2012. április 11. A szennyvíztelep rekonstrukciójával kapcsolatban folytattam
megbeszélést.

2012. április 12. Egyeztetést folytattunk a Közösségi közlekedés című pályázattal 
kapcsolatban.

2012. április 15. A diszeli nyugdíjasokat köszöntöttem a nyugdíjas találkozón.

2012. április 17. A tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.

2012. április 18. A Tapolca Remondis Kft. ügyvezetőjével, Kiss Nándorral, és 
 Szabó Péter ügyvezetővel folytattam tárgyalást az aktuális 

ügyekkel kapcsolatban.

Horváthné Németh Edit alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. február 20. Fogadóórát tartottam.

2012. február 21. Sporttámogatással kapcsolatosan megbeszélést folytattam.

2012. március 6. Szépkorút köszöntöttem.

2012. március 7. Intézményvezetői értekezleten vettem részt.  

2012. március 7. Gyermekvédelmi tanácskozáson vettem részt.

2012. március 8. A központi orvosi ügyelettel kapcsolatban Dr. Flórián Csabával
folytattunk megbeszélést.
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2012. március 8. A Baptista Szeretetszolgálat képviselőivel folytattunk 
megbeszélést.

2012. március 12. A kistérségi egészségfejlesztési program elnevezésű pályázati 
tájékoztatón vettem részt.

2012. március 15. A városi ünnepségen koszorúztam.

2012. március 19. Fogadóórát tartottam.

2012. március 21. Intézményvezetői értekezleten vettem részt.  

2012. március 27. Szépkorút köszöntöttem Horváthné Szalay Gyöngyi képviselő 
társammal.

2012. március 30. Tapolca Város Napján kitüntetéseket adtam át.

2012. április 18. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI kulturális bemutatóján vettem részt a Tamási Áron

 Művelődési Központban.  

2012. április 19. A kórház Felügyelő Bizottsági ülésén vettem részt.  

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

183/N/2011. (X.28.) Kt. határozatával a Képviselő-testület összhangban „Tapolca Város 
Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának Stratégiai Programja,
iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumban foglaltakkal 
szükségesnek tartja Tapolca Város Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézete keretei
között, az önkormányzati tulajdonú Tapolca, Arany János u. 16. szám alatti épületben
működő Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény korszerűsítését. Tapolca Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy a 
fejlesztés megvalósítása érdekében „A tapolcai Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény
korszerűsítése” címmel nyújtson be pályázatot a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program keretei között meghirdetett, az „Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit
fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” megnevezésű, TIOP 3.4.2-11/1 
kódszámú pályázati felhívásra. A pályázati útmutatónak megfelelően elkészítendő 
dokumentáció költségeire Tapolca Város 2011. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló a 2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet pályázati
tartalék előirányzata terhére 1.500.000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összeget biztosít. 
Határidő: 2012. február 13. Felelős: polgármester  

A pályázat előkészítése folyamatban van. A pályázati benyújtási határidő 
meghosszabbításra került. A benyújtást várhatóan 2012. április 30-án megtörténik.
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189/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a költségvetési koncepcióban 
megfogalmazott irányelvek alapján elrendeli Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi
részletes költségvetési előirányzatainak kidolgozását. Határidő: 2012. február 15., illetve 
folyamatos. Felelős: polgármester, jegyző 

Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet összeállításra került, a
Képviselő-testület februári ülésén elfogadta.  

198/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat 
figyelembe véve, az óvodai nevelést ellátó intézményébe a beiratkozás időpontját a 
2012/2013. nevelési évre az alábbiakban állapítja meg: 2012. március 21-én (szerda) 9.00-
16.00 óra. 2012. március 22-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra. Az óvodai jelentkezés helye:
Tapolcai Óvoda Barackvirág Tagintézménye 8300 Tapolca, Kazinczy tér 2. Kertvárosi
Tagintézménye 8300 Tapolca, Darányi u. 4. Szivárvány Tagintézménye 8300 Tapolca,
Alkotmány u. 9. Szivárvány Intézményegysége 8300 Tapolca, Dobó tér 5. A beiratkozás idejét
és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca Városi 
Televízióban, Tapolcai Újságban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben, az
intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi. Határidő: 2012. február 
08. Felelős: polgármester 

A beiratkozási időpont kihirdetésre került a határozatban megjelölt helyeken.  

199/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat 
figyelembe véve, az általános iskolai nevelés-oktatást ellátó intézményében a beiratkozás
időpontját a 2012/2013. tanévre az alábbiakban állapítja meg: 2012. március 21-én (szerda) 
9.00-16.00 óra, 2012. március 22-én (csütörtök) 9.00-16.00 óra Az iskolai beiratkozás helye:
Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai 
Tagintézménye 8300 Tapolca, Stadion u. 16., Kazinczy Ferenc Tagintézménye 8300 Tapolca,
Kazinczy tér 4., Bárdos Lajos Intézményegysége 8300 Tapolca, Úttörő u. 1-5. A beiratkozás 
idejét és helyét a határidőt megelőzően legalább 30 nappal korábban a fenntartó a Tapolca 
Városi Televízióban, Tapolcai Újságban, Tapolcai város honlapján, és a Tapolcai Hírözönben,
az intézmény a helyben szokásos módon a szülők számára közzéteszi. Határidő: 2012. 
február 08. Felelős: polgármester 

A beiratkozási időpont kihirdetésre került a határozatban megjelölt helyeken.  

200/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő- testület a fenntartásában működő 
Tapolcai Óvodában a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (2) a.) pontja szerint
a heti nyitvatartási időt a 2012/2013. nevelési évben hétfőtől péntekig 6.00- 17.00-ig 
határozza meg. A 2011/2012. nevelési évben a nyári nyitva tartási időt az alábbiak szerint 
határozza meg: Nyitva tartó tagintézmények: Tapolcai Óvoda Szivárvány Tagintézménye
2012. július 2-15. Alkotmány u. 9., Barackvirág Tagintézménye 2012. július 16-29. Kazinczy
tér 2., Kertvárosi Tagintézménye 2012. július 30. Darányi u. 4. augusztus 17. Utasítja az
Óvodavezetőt, hogy az óvoda a nyári zárva és nyitva tartási időpontjairól 2012. február 15-ig 
a helyben szokásos módon tájékoztassa a szülőket. Határidő: 2012. február 08. Felelős: 
polgármester

A határozatot megküldtük az intézmény vezetőjének, aki a helyben szokásos módon 
az időpontot közzétette.  
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201/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a 2012/2013. nevelési évben a 
Tapolcai Óvoda a Barackvirág Tagintézményében 6, a Kertvárosi Tagintézményében 6, a
Szivárvány Tagintézményében 3, a Szivárvány Intézményegységében 5 óvodai csoport
indítását engedélyezi. Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek
figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2012. február 15. Felelős: 
polgármester

A határozatot megküldtük az intézményeknek. Az intézmény költségvetése a
határozatban foglaltak alapján került megtervezésre.

202/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a 2012/2013. 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 (ebből 1 zenei) elsős osztály Tapolcai Általános Iskola: a Batsányi János 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 3 a Kazinczy Ferenc 
Tagintézménye 9, a Bárdos Lajos Intézményegysége 6 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 engedélyezi. Az induló első osztályok minimális létszámát 24 főben 
határozza meg. Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek figyelembe
vételével terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2012. február 15. Felelős: polgármester 

A határozatot megküldtük az intézményeknek. Az intézmény költségvetése a
határozatban foglaltak alapján került megtervezésre.

203/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a 2012/2013. tanévben a Széchenyi 
István Szakképző Iskolában Szakközépiskolai 9. évfolyamon 2 osztály indítását informatika, 
és vendéglátás-idegenforgalom képzésekkel. Szakiskolai képzésre építve a szakképzésben 2
osztály indítását, bolti eladó, épületgépészeti rendszerszerelő, szakács és pincér képzésekkel 
(legfeljebb két szakmacsoporttal osztályonként) Előrehozott szakképzésben 2 osztály 
indítását bolti eladó, és szerkezetlakatos, szakács és pincér képzésekkel (legfeljebb két
szakmacsoporttal osztályonként). Érettségire épülő szakképzésben 1 osztály indítását 
vendéglős képzéssel, Webmester képzésekkel. Felnőttek nappali munkarend szerinti 
középiskolája 1 osztály indítását (10. évfolyamon). Esti munkarend szerint oktatott érettségit
adó 1 osztály indítását (10. évfolyamon 35 fővel) engedélyezi. A képzésben résztvevő nappali 
munkarend szerinti osztályok száma 17. A képzésben résztvevő esti munkarend szerinti 
osztály száma 2. Az induló nappali munkarend szerinti osztályok minimális létszámát 28
főben határozza meg. Felkéri a polgármester, hogy az intézmény költségvetését ennek 
figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé. Határidő: 2012. február 15. Felelős: 

polgármester

A határozatot megküldtük az intézményeknek. Az intézmény költségvetése a
határozatban foglaltak alapján került megtervezésre.

216/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői tekintetében 2012. évre a következő kiemelt teljesítménycélokat állapítja meg: 
Az Önkormányzat stratégiai programjában meghatározott gazdasági célok megvalósítása, az
éves költségvetési irányelveknek való megfelelés, kötelező feladatok ellátásáról való 
gondoskodás. Az önkormányzati beruházások, fejlesztések terén a pénzügyi lehetőségek 
hatékony kihasználása, a célok törvényes és gazdaságos megvalósítása. Az fejlesztési célok
megvalósításához szükséges források megszerzését elősegítő további pályázati lehetőségek 
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felkutatása, a pályázatok elkészítése, kiemelt figyelemmel az uniós források megszerzésére.
Az önkormányzati források gyarapításának elősegítése, racionális felhasználása és a 
rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb felhasználásának megvalósítása. A 
Képviselő-testület és szervei munkájának szakszerű előkészítése, ehhez kapcsolódó 
alternatívák kidolgozása, eredményességének elősegítése, a meghozott döntések 
végrehajtása, ellenőrzése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapelveinek betartása, a vonatkozó szakmai
szabályok figyelembe vételével az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása, fegyelmezett 
kiszolgálása. Az ügyintézési a határidők betartása, lehetőség szerint csökkentése az ügyfél-
elégedettség növelése érdekében. Az önkormányzati és hatósági munkát meghatározó
jogszabályi változások folyamatos figyelemmel kísérése, elsajátítása, alkalmazása. A hatósági
és önkormányzati munka, valamint az ügyféltájékoztatás színvonalának és hatékonyságának
folyamatos javítása, fejlesztése önképzéssel, ellenőrzéssel, a minőségirányítási rendszer 
működtetésével. A polgármesteri hivatal ügyintézésben a szolgáltatói jelleg tovább erősítése 
és az ügyfélbarát igazgatás eszközeinek és módszereinek fokozottabb érvényesítése, az
esélyegyenlőség fokozott szem előtt tartása. A lakosság teljes körű tájékoztatásának 
biztosítása az önkormányzat tevékenységéről, szolgáltatásáról, a város honlapjának 
folyamatos fejlesztése. A technikai fejlődésnek megfelelően a számítástechnikai eszközpark 
fejlesztése, az e-közigazgatás lehetőségeinek minél szélesebb feltárása. Határidő: 2012. 
február 28. Felelős: aljegyző 

A teljesítménycélok valamennyi köztisztviselő részére írásban kiosztásra kerültek az 
egyéni teljesítménycélok meghatározásával együtt.

10/N/2012. (I.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület felhatalmazza Tapolca Város 
Aljegyzőjét, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 
10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet függelékét a határozati javaslatokhoz megfelelően aktualizálja. 
Határidő: 2012. február 10. Felelős: aljegyző 

A függelék aktualizálása folyamatosan történik.

14/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület Tapolca Város Önkormányzata 
(Képviselő-testülete) Polgármesteri Hivatala (rövid neve: Polgármesteri Hivatal Tapolca)
2009. július 1-jei hatállyal jóváhagyott alapító okiratának módosítására kidolgozott alapító
okirat tervezetet 2012. március 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 
részére küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző 

Az alapító okiratot és a szükséges dokumentumokat elküldtük a MÁK Törzskönyvi
nyilvántartás részére.

16/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Balaton-felvidék – Somló 
Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló
megállapodást jóváhagyja, és azt a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal
elfogadja. A Testület felhatalmazza a polgármestert a módosítást tartalmazó társulási
megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok 
részére a megállapodás megküldéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal. Felelős: 
polgármester
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A Társulási Megállapodást az aláíratást követően elküldtük a MÁK Törzskönyvi 
nyilvántartása, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a társult önkormányzatok
részére.

17/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Balaton-felvidék – Somló 
Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról szóló a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodását a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal
jóváhagyja. A Testület felhatalmazza a polgármestert az egységes társulási megállapodás
aláírására, valamint felkéri, hogy a társulásban részt vevő önkormányzatok részére a 
megállapodás megküldéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A Társulási Megállapodást az aláíratást követően elküldtük a MÁK Törzskönyvi 
nyilvántartása, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a társult önkormányzatok
részére.

18/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület felkéri Tapolca Város Aljegyzőjét, 
hogy a Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodásának
módosításáról szóló megállapodást, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodást a közhiteles törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar 
Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának, illetve a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak küldje meg. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző 

A Társulási megállapodást elküldtük a MÁK Törzskönyvi nyilvántartás részére.

19/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a NAPÁVA Szociálisgondozó 
Nonprofit Kft-nek az általa nyújtott házi segítségnyújtás szolgáltatás finanszírozási
rendszerbe való befogadáshoz szükséges hozzájáruló nyilatkozatát nem adja meg. Határidő: 
azonnal. Felelős: polgármester 

A hozzájáruló nyilatkozat kiadására nem került sor.

20/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület pályázatot hirdet jegyzői munkakör 
betöltésére. Pályázati feltételek: igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori 
képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, legalább 2 év
közigazgatási gyakorlat, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási
Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási 
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, 
cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság, vagyonnyilatkozat tételi eljárás 
lefolytatása. A pályázatnak tartalmaznia kell: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt, az iskolai végzettséget igazoló okleveleket, bizonyítványokat vagy azok
hiteles másolatait, részletes szakmai önéletrajzot, az eddigi szakmai tevékenység
bemutatását és a munkakör ellátására vonatkozó elképzeléseket, nyilatkozatot arról, hogy a
pályázó a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e. Illetmény és egyéb juttatások a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az Egységes 
Közszolgálati Szabályzat alapján biztosítottak. A vezetői kinevezés határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony. Az elbírálásnál előnyt jelent: az önkormányzatnál szerzett 
közigazgatási gyakorlat, 5 éves vezetői tapasztalat, B kategóriájú gépjárművezetői engedély. 
A pályázat közzétételének helye: Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja; Tapolca Város
honlapja. A pályázat közzétételének ideje: 2012. február 28. A pályázat benyújtásának
határideje: 2012. június 30. A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát 
követő képviselő-testületi ülés. A munkakör 2012. október 1. napjától tölthető be. A 
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pályázatokat Tapolca Város Polgármestere címére (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) postai úton 
vagy személyesen kell benyújtani, további felvilágosítás a 87/510-126 telefonszámon
kérhető. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A jegyzői munkakörre kiírt pályázat a Nemzeti Közigazgatási Intézet „Közigállás” 
című oldalán, valamint Tapolca város honlapján 2012. Február 28. Napján 
megjelentetésre került.

21/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a fenntartásában működő intézmény 
vezetői feladatainak ellátására pályázatot ír ki: Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 
(8300 Tapolca, Ady E. u. 22. fsz.) Intézményvezetői beosztás ellátására való megbízás 5 éves 
időtartamú. A megbízás kezdő napja: 2012. július 1. A megbízás megszűnésének időpontja: 
2017. július 31. Iskolai végzettség: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.,
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 15. §-16. § -ban meghatározott végzettség és
szakképzettség, a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rend. 20. §, illetve a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet 2.§-3. § alapján. Feltétel: büntetlen
előélet, magyar állampolgárság és legalább 5 év szakmai gyakorlat, magasabb vezető 
beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban
áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Illetmény: a 
közalkalmazotti besorolás szerint. Magasabb vezetői pótlék: a közalkalmazotti pótlékalap 
230%-a. A benyújtás határideje: Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő 
közzétételtől számított 30. nap. A jogszabályok által kötelezően előírt feltételek szerint a 
pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, az iskolai végzettséget igazoló
okiratok közjegyző által hitelesített másolatát, 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló 
dokumentumot, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az intézmény
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 
továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi követelményeket, a pályázathoz
csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők 
megismerhetik, adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati
anyagban foglalat személyes adatainak a pályázattal összefüggésben szükséges kezeléséhez,
nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja, hogy eleget tesz a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségnek. A benyújtás formája, helye, címzettje: A pályázatot írásban 2 (egy eredeti és
egy másolati) példányban, zárt borítékban, és digitális adathordozón (CD). Tapolca Város
Polgármesteréhez (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) kell benyújtani. A borítékra rá kell írni 
„Intézményvezetői pályázat Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tapolca” Az 
elbírálás határideje: 2012. június 30. Határidő: 2012. február 29. Felelős: aljegyző 

Az intézményvezetői pályázatot meghirdettük a KSZK, Tapolca város honlapján, az 
Oktatási és Kulturális Közlönyben és a helyben szokásos módon.

22/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testület a Tapolca és Vidéke Református 
Egyházközség kérelmét – a 2011. évben megítélt 500.000,- Ft támogatási összeg 2012. évben
történő felhasználását, valamint az elszámolási határidő 2012. december 31. napjára történő 
módosítását – jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A támogatási szerződés 2012. március 27-én aláírásra került.  

23/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület 
kérelmét – a közművelődési pályázaton 2011. évben elnyert 20.000,- Ft támogatási összeg 



12

2012. évben történő felhasználását – jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A támogatási szerződés-módosítás 2012. március 27-én aláírásra került.  

24/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete a Zeneoktatást Támogató Alapítvány 
kérelmét – a közművelődési pályázaton 2011. évben elnyert 100.000,- Ft támogatási összeg 
2012. évben történő felhasználását, valamint az elszámolási határidő 2012. február 29. napjára 
történő módosítását – jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A támogatási szerződés 2012. február 29-én aláírásra került.  

25/2012. (II.17.) Kt. határozatával a Képviselő-testülete az I. Tapolcai HE-PA Fallabda 
Sportegyesület kérelmét – a 2011. évben megítélt 50.000,- Ft támogatási összeg 2012. évben
történő felhasználását – jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a támogatási szerződés 
aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A támogatási szerződés 2012. március 22-én aláírásra került.  

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, 2012. április 19.

Császár László
polgármester


