
NAPIREND ELŐTT                    Ügyiratszám: 1/195-3/2012.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-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. augusztus 02. Egyeztetést folytattam Jamrik Péterrel a balatoni viharjelző 
 rendszer fejlesztésével, bővítésével kapcsolatban.  

2012. augusztus 03. Farkas Csabával, a Szülőföld Kiadó képviselőjével folytattam 
 megbeszélést „Az én városom Tapolca” című kiadvánnyal 

kapcsolatban.

2012. augusztus 07. A HEURÉKA-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. értékbecslőjétől, 
Gáspár Gézától átvettem a Tapolca Remondis Kft. értékelését.

2012. augusztus 09. Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületi 
ülésén vettem részt, ahol a kórházzal kapcsolatban tartottam
tájékoztatást polgármester úr felkérésére.

2012. augusztus 09. A Tapolca Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt az üzletrész 
 adásvételi szerződésével kapcsolatban.  

2012. augusztus 10. Szekeres Csabával, az E.ON területi referensével folytattam
 megbeszélést a közvilágítási szerződéssel kapcsolatban.  

2012. augusztus 11. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. augusztus 11. Megnyitottam az Ács János Sakk Nemzetközi Nyílt
Emlékversenyt.

2012. augusztus 13. Naperőmű-beruházás átadásán vettem részt a Horváth Kft. 
telephelyén.
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2012. augusztus 14. Az Ács János Sakk Nemzetközi Nyílt Emlékverseny ünnepélyes
eredményhirdetésén és díjkiosztóján vettem részt.

2012. augusztus 15. A Kormányhivatal küldöttségével egyeztettünk a leendő 
kormányhivatal kialakításával kapcsolatban.

2012. augusztus 17. Veszprémben a Bakony és a Balaton TDM ülésén vettem részt,
ahol Tapolcát a tagok közé felvették.

2012. augusztus 17-20. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvényein vettem részt.

2012. augusztus 22. Kistérségi intézményvezetői értekezleten vettem részt. 

2012. augusztus 23. Mezőssy Tamással a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 
 ügyvezető igazgatójával folytattunk tárgyalást az étkezési-térítési 

díjakról.

2012. augusztus 24. Zalahalápon a „Faluközpont megújítása Zalahaláp községben”
 elnevezésű projekt ünnepélyes záró rendezvényén vettem részt.  

2012. augusztus 24. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. augusztus 30. SZASZET ülésen vettem részt.

2012. augusztus 30. A Tapolcai Óvoda Kertvárosi Tagintézményének komposztálását
 elősegítő mintaprojekt záró rendezvényén vettem részt.  

2012. szeptember 03. A Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye
évnyitóján vettem részt.

2012. szeptember 06. A Magyar Gyermekorvosok Társaságának konferenciáján vettem
részt a Hunguest Hotel Pelionban.

2012. szeptember 07. A Pápai Cicege és Bornapok rendezvényen vettem részt.

2012. szeptember 09. A badacsonyi szüreti felvonuláson és fesztiválon vettem részt.

2012. szeptember 10. Dr. Varga Istvánnal, a Szociális és Egészségügyi Alapellátási
Intézet igazgatójával folytattam egyeztetést a háziorvosi ügyeleti
rendszerrel kapcsolatban.

2012. szeptember 10. Sárközi Szaniszlóval a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület
elnökével együtt bejárást tartottunk a Dobó lakótelepen az
aktuális problémákkal kapcsolatban.

2012. szeptember 11. Bernáth Ildikó korábbi fogyatékosságügyi miniszteri biztossal
 folytattam tárgyalást a szociális kérdésekről,  valamint a  

Hajléktalan Szálló pályázatával kapcsolatban.

2012. szeptember 13. Csertán Gáborral, a DRV Zrt. képviselőjével folytattunk  
egyeztetést a piroscseri szennyvízteleppel kapcsolatban.
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Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. június 19. Egyeztetést folytattam a DRV Zrt. képviselőivel.  

2012. június 20. Tárgyalásokat folytattam a kórház vezetésével a pályázattal
kapcsolatban.

2012. június 23. A Dobó Városrész Napja rendezvényen vettem részt.

2012. június 26-27. A Remondis Kft-vel folytattam tárgyalást az üzletrész vásárlása
ügyében.

2012. június 28. A Balatoni Főépítész-helyettessel folytattam tárgyalást.  

2012. július 6-8. Részt vettem a Ghymes Fesztiválon.

2012. július 10. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetésével folytattam
tárgyalást.

2012. július 12. A Városi Rendezvénycsarnok ügyében folytattam tárgyalást
ügyvéd úrral.

2012. július 17. A pápai önkormányzatnál folytattunk tárgyalást.

2012. július 17. A Remondis Tapolca Kft. ügyvezetőjével folytattam tárgyalást.  

2012. július 20. Köztisztviselői napon vettem részt.  

2012. augusztus 08. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetésével folytattam
tárgyalást.

2012. augusztus 09. A Remondis Tapolca Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2012. augusztus 12. A temetői kápolna harangszentelésén vettem részt.  

2012. augusztus 15-20. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozaton
vettem részt.

2012. augusztus 23. Tárgyalást folytattam a Tapolcai Diák- és Közétkeztető Kft. 
 ügyvezetőjével.  

2012. augusztus 27. A Tapolcai Rendezvénycsarnok ügyében folytattam tárgyalást.

2012. augusztus 29. A Tapolcai Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2012. szeptember 03. A Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Tagintézmény
évnyitó ünnepségén vettem részt.

2012. szeptember 03. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetésével folytattam
tárgyalást a strand pályázatával kapcsolatban.
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2012. szeptember 06. A strand pályázattal kapcsolatban tervezői egyeztetést 
folytattam.

2012. szeptember 07. Az Észak-balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Társulási Tanács ülésén vettem részt.

2012. szeptember 07. A sümegi szüreti napok nyitórendezvényén vettem részt.

2012. szeptember 10. Dobó városrészi bejáráson vettem részt.

2012. szeptember 12. A DRV Zrt. képviselőivel folytattunk tárgyalásokat.  

2012. szeptember 17. Fogadóórát tartottam.

2012. szeptember 19. A Tapolcai Rendezvénycsarnok ügyében folytattam
 tárgyalásokat a tervezővel.  

Horváthné Németh Edit alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. június 11. Megbeszélést folytattam Paréj Józseffel, a Tapolcai Városi
 Sportegyesület Sakk Szakosztályának vezetőjével.  

2012. június 14. Szépkorút köszöntöttem.

2012. június 26. Bajner Imrével, a Tapolcai Általános Iskola igazgatójával
tartottam megbeszélést.

2012. július 5. Intézményi felújítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos
megbeszélésen vettem részt.

2012. július 26. Bajner Imrével, a Tapolcai Általános Iskola igazgatójával
tartottam megbeszélést a tanévkezdéssel kapcsolatban.

2012. augusztus 14-18. A Tapolcai Ünnepi Napok és Borhét rendezvénysorozaton
vettem részt.

2012. augusztus 20. Kenyérszentelésen vettem részt.

2012. augusztus 24. Megbeszélést tartottunk a Száguldó Orfeum Társulat
 képviselőivel.  

2012. szeptember 03. A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége
tanévnyitó ünnepségén vettem részt.

2012.szeptember 17. Megbeszélésen vettem részt az OMSZ képviselőivel, Dr. Simon  
Mariannal és munkatársaival a központi ügyelet és az OMSZ
közös diszpécser-szolgálatával kapcsolatban.
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A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 

204/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fenntartásában működő nevelési – oktatási intézményekben a 2012/2013. nevelési-oktatási 
év indításánál a Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola esetében, 10 %-al, a Széchenyi
István Szakképző Iskola esetében pedig, 20%-al engedélyezi maximális létszámtól felfelé 
történő eltérést. Továbbá 20+10 %-os felfelé történő eltérést engedélyez, ha a nevelési év, 
tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. Határidő: 2012. 
szeptember 1. Felelős: polgármester 

Az intézmények részére kiküldtük a határozatot.

43/2012. (III.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca, 0110/2 hrsz-ú 163 ha 0843 m2 területű a tapolcai ingatlan-nyilvántartásban gyep 
megjelölésű, valamint Tapolca, 0106/1 hrsz-ú 12 ha 5289 m2 területű a tapolcai ingatlan-
nyilvántartásban udvar megjelölésű ingatlanokra 2012. március 29-ig érvényes vételi jogával 
élni kíván. A földrészleteket a „Megállapodás  visszavásárlási jog megszüntetéséről és vételi 
jog alapításáról” című, a határozat mellékletét képező szerződésben rögzített egyoldalú 
nyilatkozattal meg kívánja vásárolni. A vételár összege 50.000.000.- forint, azaz Ötvenmillió
forint, és ennek 2002. május 27. napjától a kifizetésig számított, a mindenkori jegybanki
alapkamattal növelt összeg, amelyet az ingatlanokat terhelő, a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) által bejegyzett végrehajtási jog 2.264.650.- Ft, azaz
Kettőmillió-kettőszázhatvannégyezer-hatszázötven főkövetelés és járuléka erejéig 
csökkenteni kell. A vételár összegére a forrást legfeljebb 90 millió forint, azaz
Kilencvenmillió forint összeghatárig a „Tapolca Jövőjéért” kötvény biztosítja. Felhatalmazza 
Tapolca Város Polgármesterét a szükséges jogi intézkedések megtételére. Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester 

A 2012. 06. 12-én kelt adásvételi szerződéssel az ingatlanokból három tulajdonostól 
53/100-ad arányban, 47.046.900.-Ft összegben a területek megvásárlásra kerültek. Az
egyéb eljárások, és a többi tulajdonossal az egyeztetés a vásárlás tekintetében
folyamatban van.

72/2012. (IV.27.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámbővítését jóváhagyja oly módon, hogy 
2012. május 1-jétől 2 fővel, 2012. június 1-jétől pedig 3 fővel bővül a létszám és a változást a 
költségvetési rendeletén átvezeti. A létszámbővítéshez szükséges forrást a Tapolca város 
2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II. 
20.) önkormányzati rendelet 7. melléklet, 1.2.1.1 Intézményi működési tartalék terhére 
biztosítja. Határidő: 2012. június 30. Felelős: jegyző 

A Szociális és Alapellátási Intézet létszámbővítése a határozatban foglaltaknak 
megfelelően megtörtént.  

95/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Csatlakozás a Hungaro Pannon Egészségturisztikai Innovációs Klaszterhez”
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hungaro Cluster Hálózathoz, annak partner
tagjaként csatlakozzon. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon 
szándékát, hogy a hálózat létrejötte esetén a Hungaro Pannon Egészségturisztikai Innovációs
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Klaszter támogató tagja kíván lenni. Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a határozat mellékletben szereplő belépési 
nyilatkozatok aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A belépési nyilatkozatok megküldésre kerültek.

96/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Nyrt. illetve leányvállalatai az E.ON
Energiaszolgáltatói Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7.), az E.ON EH-Szer Kft. (9027
Győr, Kandó K. út 11-13.) által üzemeltetett és karbantartott tapolcai közvilágítási hálózat 
szolgáltatási szerződése 2012. augusztus 31-re történő felmondásával. Határidő: 2012. június 
30.  Felelős: polgármester 

A közvilágítási célú villamos-energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás
lezárását követően kerül sor a szolgáltatási szerződés felmondására.  

97/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata rendes tagként – 2012. szeptember 1-től 
– csatlakozzon a meghatározott célra, a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és fenntartására
létrehozott Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez (8912
Nagypáli, Arany J. u. 26., képviseli: Köcse Tibor elnök), a 2012. évi időarányos tagdíj 
megfizetését vállalja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a Belépési Nyilatkozat
aláírására és az Egyesület új tagok felvételéről határozó közgyűlésén Tapolca Város 
Önkormányzata képviseletére.  Határidő: 2012. augusztus 31.  Felelős: polgármester 

A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez tagként történő 
csatlakozás  várható időpontja 2012. november 1-je. (A közvilágítási célú villamos-
energia beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárását követően.) 

98/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
gazdaságosabb energiafelhasználás, a közvilágítási hálózat áramdíjának csökkentése
érdekében szükségesnek tartja energiakereskedő szolgáltatók ajánlatának megismerését, 
amelyek elfogadásáról külön határoz. Határidő: 2012. augusztus 31.  Felelős: polgármester 

Tapolca Város Önkormányzata közvilágítási célú villamos-energia beszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó felhívás elkészült.

99/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy Tapolca Város Önkormányzata 100.000.-Ft, azaz Százezer forint összegű 
törzstőke befizetéssel a Bakony és Balaton Térségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(8200 Veszprém, Óváros tér 2., képviseli: Lencsés Tamara) tagja legyen. A törzstőke befizetés 
összegének fedezete a „Tapolca Jövőjéért” kötvény; támogatja, hogy Tapolca Város 
Önkormányzata turisztikai szolgáltatási szerződést kössön a Bakony és Balaton Térségi 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (8200 Veszprém, Óváros tér 2., képviseli: 
Lencsés Tamara) 2012-2016 évek közötti időtartamra bruttó 1.143.000.-Ft/év, azaz Egymillió-
egyszáznegyvenháromezer forint, mindösszesen bruttó 5.815.000.- Ft, azaz Ötmillió-
nyolcszáztizenötezer forint összegben, továbbá a „Bakony és Balaton Térségi Turisztikai
Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása” című projekthez 2012 évben bruttó 
547.307.- Ft, azaz Ötszáznegyvenhétezer-háromszázhét forint, 2013 évben bruttó 380.862.- Ft,
azaz Háromszáznyolcvanezer-nyolcszázhatvankettő forint összegű projektarányos 
hozzájárulást kerüljön befizetésre. A turisztikai szolgáltatási szerződés és projektarányos 
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hozzájárulás fedezte 2012 évben Tapolca város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 
kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) rendelet 7. melléklet, 1. sorszám
Tartalékok, 1.1 Általános tartalék, 1.1.1 Működési tartalék 15.000 eFt összegű előirányzata. A 
2013-2016 évek közötti összegek megfizetésére az idegenforgalmi adóbevételek terhére
előzetes kötelezettséget vállal; felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a csatlakozási és 
szolgáltatási szerződések aláírására, a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2012. 
augusztus 31. Felelős: polgármester 

A Bakony és Balaton Térségi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a 2012. 
augusztus 17-i közgyűlésén Tapolca Város Önkormányzata felvételéről döntött.  

100/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, a nemzetiségi önkormányzati
feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás hatályát veszti. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét 
a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A megállapodás aláírásra került.

101/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött, a nemzetiségi önkormányzati
feladatok ellátásáról szóló együttműködési megállapodást a határozat mellékletében 
foglaltak szerint elfogadja, ezzel egyidejűleg a Német Kisebbségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodás hatályát veszti. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét 
a megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A megállapodás aláírásra került.

102/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem 
lakás céljára Szolgáló helyiségek bérleti díját megállapító 196/N/2011. (XII.9.) Kt. határozatát
visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A határozat visszavonásra került.

103/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2012. július 01. - 2012. december 31. közötti
időszakra a 2009. április 01. – 2009. december 31. közötti időszakban alkalmazott - 20 %-kal 
csökkentett - mértékben határozza meg. Új bérbeadás esetén az alkalmazandó minimális
mérték:
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Ft/m2/év
A Belvárosi Irodaházban alkalmazandó bérleti díj: 9.200.-Ft/m2/év. A bérleti díjhoz
kapcsolódó szolgáltatási díj: 11.980.-Ft/m2/év. 2012. július 1-től kezdődően a nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek esetében a felmerülő tényleges közös költséget a bérlő köteles 
megfizetni. Határidő: 2012. június 30. Felelős: polgármester 

A vállalkozók kiértesítése megtörtént. A megállapodások kiküldése szintén
megtörtént.

104/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés 1. mellékletét képező Tapolca Város Önkormányzatának 2012. évi módosított 
Közbeszerzési Tervét elfogadja. A Képviselő-testület 47/2012. (III.29.) Kt. határozatát 
visszavonja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester. 

A Közbeszerzési Terv elfogadásra, valamint a 47/2012. (III.29.) Kt. határozat
visszavonásra került.

111/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Alapítvány a Sérült és Fogyatékos Gyermekek Javára Közalapítvány megszüntetését a
Veszprémi Törvényszéknél kezdeményezi. A Képviselő-testület tisztelettel megköszöni az 
alapítvány munkáját. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

Az alapítvány megszüntetése a Veszprémi Törvényszéknél folyamatban van.

112/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének VII. cikk (1) bekezdésében biztosított szabadságjogok
tiszteletben tartása és védelme melletti elkötelezettségéből eredendően Tapolca Város 
valamennyi polgárának képviseletében csatlakozik Dr. Áder János köztársasági elnök úr
felhívásához. Határozottan elutasítja a Dr. Schweitzer József nyugalmazott főrabbi elleni 
atrocitást. Kinyilvánítja, hogy az Őt ért támadást egyben valamennyi magyar polgár – 
függetlenül vallási, felekezeti hovatartozásától – ellen irányulónak tekinti, mellyel szemben
minden erejével most és a jövőben is fellép. A felhíváshoz való csatlakozással kinyilvánítja, 
hogy senki sem érezheti feljogosítva magát arra, hogy bárkit vallási, származási, kulturális
vagy nemzeti identitásában megsértsen, megalázzon, fenyegessen vagy kirekesszen. Tapolca
Város Önkormányzata Képviselő-testülete mélységesen elítéli az ilyen irányú gyűlöletkeltő, 

Bérlemény-
csoport

Díjövezet

A B C

I. 17.160.- 6.200,- 3.520,-

II. 13.730.- 6.200,- 2.810,-

III. 10.380.- 6.200,- 2.080,-
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kirekesztő magatartást és minden magyar ember élethez, szabadsághoz való jogát, 
gyermekei jövőjét látja veszélyben, ha nem cselekszik ez ellen. Felkéri Tapolca Város 
Aljegyzőjét, hogy jelen határozatban foglaltakról a Köztársasági Elnöki Hivatalt a határozat 
megküldésével levélben értesítse. Határidő: azonnal. Felelős: aljegyző.  

A határozat a Köztársasági Elnök hivatala részére elküldésre került.

113/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország Kormányának a gazdaság élénkítésére történő szándékaival egyezően 
fontosnak tartja a volt laktanyai ingatlanok hasznosításának elősegítését, munkahelyek 
létesítését, a foglalkoztatás növelését, a munkanélküliség csökkentését; Egyetért azzal, hogy
Tapolca Város Önkormányzatának polgármestere pályázatot hirdessen az előzőekben leírt 
célok megvalósítása érdekében a volt laktanyai ingatlanok, a tapolcai 4511/1 hrsz-ú kivett
telephely és 1 épület 4623 m2 nagyságú, a 4511/2 hrsz-ú kivett telephely és 37 épület 8 ha
3390 m2 nagyságú, a 4511/3 hrsz-ú kivett telephely és 3 épület 6743 m2 nagyságú, a 4511/4
hrsz-ú kivett telephely és 3 épület 1 ha 658 m2 nagyságú, 4511/6 hrsz-ú kivett beépítetlen
terület 4539 m2 nagyságú földrészletek, valamint 4507 hrsz-ú, kivett, telephely és 59 épület,
28 ha 3850 m2 nagyságú ingatlan hasznosítására. Felkéri Tapolca Város Polgármesterét az
ezzel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. Felhatalmazza továbbá, hogy a
jelentkezőkkel tárgyalásokat folytasson, részükre szándéknyilatkozatot adjon, velük 
egyeztetetten Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete elé döntés-előkészítő 
anyagot készítsen. Határidő: 2012. június 30. Felelős: polgármester.  

A volt honvédségi ingatlanok hasznosítására a pályázat kiírásra került. A
jelentkezőkkel a tárgyalások folyamatban vannak. Az általuk tervezett fejlesztések a 
folyamatban lévő szabályozási tervmódosítás befejezését, elfogadását követően 
lehetségesek külön döntés alapján.

114/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő Testülete a 
város távfűtéssel ellátott felhasználói, díjfizetői számára olyan ár megállapítását tartja 
célirányosnak, amely alkalmazása esetén a támogatásokkal együtt a távhőtermelő és 
szolgáltató Tapolcai Városgazdálkodási Kft. indokolt költségeire és méltányos nyereségére
fedezetet nyújt. A megállapított árnak a távfűtési rendszer lakossági díjfizetői, kiemelt 
intézményei, valamint egyéb fogyasztói számára megfizethetőnek kell lennie a likviditás 
fenntartása miatt. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft-nek Tapolca Város Önkormányzata
meghatározó tulajdonosa, és az esetleges veszteség visszapótlására szabad pénzeszköze
nincs. A távhő termelő és szolgáltató rendszer az Országgyűlés által már jóváhagyott energia 
stratégiának megfelelően fejlesztésre szorul, amelyhez szükséges önrész forrása – 
ismereteink szerint- a jelenleg jogszabályi keretek között nem biztosított. Határidő: azonnal. 
Felelős: polgármester. 

Az ármegállapításhoz bekért önkormányzati észrevételt a Magyar Energia Hivatal
részére megküldtük.

115/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Fodorné Csöglei Erika 8300 Tapolca, Kossuth L. u. 60/B. szám alatti lakost 2012. július 1.
napjától 2017. július 31. napjáig megbízza a Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
(8300 Tapolca, Ady E. u. 22. Fsz.) intézményvezetői munkakörének ellátásával. Részére a 
közalkalmazotti besorolás szerinti bért és a 230 %-os vezetői pótlékot biztosít. Határidő: 2012. 
június 30. Felelős: polgármester.  
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Az intézményvezető kinevezésre került. A határozatot megkapta Fodorné Csöglei 
Erika és a MÁK, valamint az intézmény alkalmazotti közössége is.

116/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja az 1999-ben született tapolcai leányok méhnyakrák elleni védőoltását. A védőoltás 
anyagi fedezetét – mely legfeljebb 3.866.400.- Ft lehet – Tapolca város 2012. évi
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) 
önkormányzati rendelete 14. melléklet 7. alcím g) pont szociálpolitikai ellátások jogcímének
terhére biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét, hogy az oltóanyag
biztosítására a szállítási szerződést az MSD Pharma Hungary Kft-vel és a Gyógyszerszállító 
Kft-vel megkösse. Határidő: 2012. június 30. Felelős: polgármester. 

A szerződés 2012. szeptemberében kerül megkötésre, mivel az MSD Hungary Kft. 
jelezte, hogy elképzelhető, hogy a korábbinál kedvezőbb áron sikerül értékesíteni a 
védőoltást.  

117/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy a tagságról való lemondás folytán Szente Miklós kuratóriumi tagsága
megszűnt, így a dr. Papp Pál Egészségügyi Közalapítvány kuratóriumában betöltött tagsága 
az alapító okirat módosításának bírósági átvezetésével megszűnik. Felhatalmazza Tapolca 
Város Aljegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Felelős: 
aljegyző. Határidő: 2012. június 30. 

A Veszprémi Törvényszék az alapító okirat módosítását tudomásul vette és
nyilvántartásba átvezette.

118/2012. (VI.15.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a dr. 
Papp Pál Egészségügyi Közalapítvány kuratóriumának tagjaként Tóth Péter, Tapolca, József
A. u. 3. sz. alatti lakost kijelöli, egyidejűleg az alapító okirat 6. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: „6. Az alapítványt kezelő szervezet: a Kuratórium. A kuratórium maga választja 
meg elnökét. A Kuratórium elnöke: dr. Sőth Tamás, Tapolca, Vajda J. u. 105. A Kuratórium 
tagjai: Szabó Józsefné, Tapolca, Keszthelyi út 37. Bogdán Vince, Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 55.
Izsa Géza, Tapolca, Ady E. u. 12. Tóth Péter, Tapolca, József A. u. 3.” Felhatalmazza Tapolca
Város Aljegyzőjét, hogy a bírósági bejegyzés iránti intézkedéseket megtegye. Felelős: jegyző. 
Határidő: 2012. június 30. 

A Veszprémi Törvényszék az alapító okirat módosítását tudomásul vette és
nyilvántartásba átvezette.

121/2012.(VI.21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, az 
Ezredfordító Oktatási Alapítvánnyal kötendő, Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc 
Tagintézményében működő Ezredfordító Oktatási Alapítvány által működtetett Mihály 
Dénes Szakképző Iskola estében, az „Ezredfordító Oktatási Alapítvány Bérleti szerződés” 
elnevezésű megállapodást a 4. pontban feltüntetett díjak tekintetében nettó összegű 
bérleti díjakat kell érteni, bérleti szerződés 4. pontjának harmadik mondta: „A jelen 
megállapodásban kikötött terembérleti díjakat 5 évig – a KSH által meghatározott éves
infláció mértékével való növelést kivéve – csak a Bérbeadó és Bérlő közös megegyezéssel 
változtathatja meg.” módosítással a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja,
amennyiben az Ezredfordító Oktatási Alapítvány a 2005. június 15-től 2012. augusztus 31-ig  
fennálló bérleti szerződés alapján a 3 320 000 Ft azaz Hárommillió-háromszázhúszezer forint 
tartózását 2012. augusztus 15-ig Tapolca Város Önkormányzata 11748052-15429348
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számlájára kiegyenlíti, egyidejűleg az általa megjelölt összegről (14 470 000 Ft) tételesen, 
számlák bemutatásával elszámol. Amennyiben a 14 470 000 Ft összegről tételesen, számlák 
bemutatásával nem tud elszámolni, a fennmaradó összeget a megjelölt időpontig befizeti 
Tapolca Város Önkormányzata 11748052-15429348 számlájára. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét 
megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

Az Ezredfordító Oktatási Alapítvány még nem teljesen rendezte az elszámolási
kötelezettséget, az eljárás folyamatban van.

122/2012. (VI.21.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a 
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel kötendő Szász Márton Általános 
Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI (8297 Tapolca, Templom tér 3.)
vonatkozásában az „Ingatlanhasználati szerződés” elnevezésű megállapodást az 1. pont 
módosításával, mely szerint a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény telephelyei közül: A
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy kizárólagos használatában adja: 8300
Tapolca, Iskola u. 5. (hrsz. 2843/1; 491 m2) 8300 Tapolca, Iskola u. 5. (hrsz. 2843/4; 704
m2) 8300 Tapolca, Köztársaság tér 6. (hrsz. 2929/2; 1001 m2) használatában adja: 8297
Tapolca, Szabadság u.1. Csobánc Művelődési Ház) (hrsz. 4377; 3295 m2) 8297 Tapolca, 
Szabó Ervin u. 6. (hrsz. 4341/1; 506 m2) a szerződés 2. pontjából a „kizárólagos” 
megjelölés törölve módosításokkal a melléklet szerinti formában és tartalommal
elfogadja, amennyiben a fenntartó váltáshoz Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
hozzájárul. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Tapolca 
Város Polgármesterét megállapodás aláírására. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy nem kapta meg a fenntartó váltási
engedélyt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól.

128/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a II. pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 
ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 
felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: 2012. szeptember 14. Felelős: polgármester 

A hitelszerződés megkötésre került, 2012. december 21-ig a folyószámla hitel az 
önkormányzat rendelkezésére áll.

130/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2012/2013. tanévben a Tapolcai Általános Iskola Batsányi János Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű és Sportiskolai Tagintézménye 202/N/2011. (XII. 9.) Kt. határozatában engedélyezett 
3 napközis csoportot 4 napközis csoportra bővíti, egyben engedélyezi az intézmény 
pedagógus létszámának egy fő napközis nevelővel történő emelését. Felkéri a polgármestert, 
hogy az intézmény költségvetése tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2012. szeptember 1. Felelős: polgármester 

Az intézmény költségvetésébe a következő ülésen bekerül az óraszám és a létszám. Az 
intézmény már elindította a napközis csoportot.
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131/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2012/2013. nevelési-oktatási évben a fenntartásában működő nevelési – oktatási 
intézményekben - a Tapolcai Óvoda és Tapolcai Általános Iskola esetében - a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény a 3. számú melléklet II. 7. és 8. pontja lapján, 20%-al és
további 10-%-al, engedélyezi csoportlétszám és osztálylétszám maximális létszámtól felfelé
történő eltérést. Egyúttal hatályon kívül helyezi Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete 204/N/2011. Kt. határozatát. Határidő: 2012. szeptember 1. Felelős: polgármester 

A tanév végéig a létszámok meghatározásánál figyelembe kell venni a fenntartó
engedélyét, amely kiküldésre került.

132/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata feladatellátása során az
egyes feladatok ellátásának módját folyamatosan felülvizsgálja, melynek során a társulási
együttműködéstől nem zárkózik el. Határidő:  2012. szeptember 15. Felelős: 
alpolgármester

A határozat Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása részére megküldésre
került.

133/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
82/2012. (V. 29.) Kt., 83/2012. (V. 29.) Kt., 84/2012. (V. 29.) Kt., és a 85/2012. (V. 29.) Kt.,
határozatokkal elfogadott döntéseit nyilvános ülésen megerősíti. Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

A kivonat és a Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve is elküldésre került a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja részére.

134/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
103/2012. (VI.15.) Kt. határozatában a közös költség megfizetésére vonatkozó 2012. július 1.
határidőt 2012. augusztus 1. napjára módosítja. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A módosítás csak technikai jellegű javítás volt, ténylegesen a szerződések a helyes 
dátummal kerültek kiküldésre, így további ügyintézést nem igényel.

Tisztelt Képviselő – testület! 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal igazgatója, Dr. Vadlek Krisztina 2012. augusztus 24.
napján kelt XIX-B-004/139-12/2012. ügyszámú levelében az alábbi tájékoztatást adta:

A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály (továbbiakban: Főosztály) a 2012. évi 
munkatervében foglaltaknak megfelelően megvizsgálta, hogy Veszprém megyében a helyi 
önkormányzatok milyen módon és mértékben tesznek eleget az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Inftv.) 37. §-
ában előírt kötelezettségüknek, működtetnek-e saját honlapot, illetve a honlapon 
megtörténik-e az Inftv. 1. sz. mellékletében szereplő általános közzétételi lista szerinti adatok 
rögzítése.
A vizsgálat alapján megállapítást nyert, hogy a megye önkormányzatai közül csupán az
alábbi tíz önkormányzat esetében minősíthető kifogástalannak és teljesnek a honlap 
adattartalma: Ábrahámhegy, Ajka, Devecser, Hegyesd, Pápa, Pétfürdő, Révfülöp, Tapolca,
Veszprém, Zirc.
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A Hivatal érintett munkatársainak és Sajcz Gábornak, a FAM ART Kommunikációs
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének köszönetünket fejezzük ki. 

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

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

Tapolca, 2012. szeptember 19.

Császár László
polgármester


