
NAPIREND ELŐTT                    Ügyiratszám: 1/195-5/2012.    

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2012. november 23-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. szeptember 18. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása bizottságai
ülésein vettem részt.

2012. szeptember 19. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnökségi,
valamint tanácsülésén vettem részt.

2012. szeptember 20. A „Közlekedj Okosan” Autómentes Nap alkalmából felavattuk a
 Juhász Gyula utcában lévő közlekedési parkot, majd délután 

kerékpártúrán vettünk részt a Csobánc körül.

2012. szeptember 22-23. Ruzinov városában tettünk látogatást.

2012. szeptember 25. A tapolcai mentőállomáson mentőautó átadáson vettem részt. 

2012. szeptember 25. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2012. szeptember 25. Veszprémben, a városházán egyeztetést folytattunk a
 polgármesterekkel és a jegyzőkkel az oktatási intézmények 

átadás átvételével kapcsolatban.

2012. szeptember 27. Az Aquaprofit Kft. képviselőivel folytattunk egyeztetést a 
 gyógyhellyé minősítéssel kapcsolatban.  

2012. szeptember 28. A kistérségnél az Önkormányzatok Napján vettem részt.

2012. október 1. A tapolcai rendőrkapitányság állományülésén vettem részt, ahol 
 Rausz István rendőrkapitánnyá történő kinevezésére is sor 

került.

2012. október 1. Fogadóórát tartottam.
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2012. október 2. Kiss Nándor igazgatóval folytattunk egyeztetést a Remondis Kft.
üzletrész átadásával kapcsolatban.

2012. október 3. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnökségi
ülésén vettem részt.

2012. október 4. A DRV Zrt. képviselőivel folytattunk tárgyalást a Piroscser- 
major ügyében.

2012. október 5. Az aradi vértanúk napja alkalmából koszorúztam.

2012. október 5-7. A II. Tapolcai Pisztrángfesztivál rendezvényein vettem részt.

2012. október 9. A Horváth-Ép Kft. képviselőivel folytattunk egyeztetést a 
 kivitelezések aktuális helyzetéről.  

2012. október 9. Kínai delegációt fogadtunk a városházán.

2012. október 9. Rendezési terv ügyében folytattunk tárgyalást az állami
 főépítésszel.  

2012. október 10. Kistérségi közbiztonsági fórumon és tanácsülésen vettem részt.

2012. október 11. Megyei területfejlesztési koncepció kialakításával kapcsolatban
 Dr. Imre László főjegyző úrral folytattunk egyeztetést.  

2012. október 11. Szépkorút köszöntöttem.

2012. október 15. Benczik Zsolt járási biztossal folytattunk egyeztető tárgyalásokat 
a járási hivatal átadás átvételével kapcsolatban.

2012. október 16. A Tapolcai Finn Baráti Kör rendezvényén vettem részt.

2012. október 16. Állampolgársági esküt vettem ki.

2012. október 16. Marcelháza településről iskolai küldöttséget fogadtam a 
városházán.

2012. október 17. Deák Ferenc születésének évfordulója alkalmából koszorúztam.

2012. október 17. Kistérségi közbiztonsági fórumon vettem részt.

2012. október 18. Polgármesterek találkozóján vettem részt Tihanyban.

2012. október 19. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és EGYMI Comenius pályázatának projekt találkozóján vettem
részt a Hotel Pelionban.

2012. október 23. Nemzeti ünnepünkön koszorúztam.
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2012. október 24. Baski Sándor úrral folytattam egyeztetést a Tapolcai
Városgazdálkodási Kft. üzletrész átadásával kapcsolatban.

2012. október 24. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása elnökségi
ülésén vettem részt.

2012. október 25. A Cellkomp Kft. tapolcai vezetőjével, Csank Péterrel folytattam 
 tárgyalást az aktuális ügyekről.  

2012. október 27. A budapesti MOM Kulturális Központban Dr. Orbán Viktor
miniszterelnök úr által meghívott polgármesterek találkozóján
vettem részt.

2012. november 5. A belvárosi rehabilitációs pályázattal kapcsolatos
projektértekezleten vettem részt.

2012. november 5. Fogadóórát tartottam.

2012. november 6. A Baptista Szeretetszolgálattal folytattam egyeztetést a Széchenyi
István Szakközépiskola energetikai felújításával kapcsolatban.

2012. november 7. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tanácsülésén
vettem részt.

2012. november 7. A Tapolcai Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2012. november 8. Megyei Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt Veszprémben a
„Sziklában”.

2012. november 9. Hévízen a „Virágos Magyarországért Mozgalom” országos
díjátadó ünnepségén vettem részt.

2012. november 9. Márton-napi újbor ünnepén vettem részt a Tamási Áron
 Művelődési Központban.  

2012. november 14. Helyi Védelmi Bizottsági ülésen vettem részt.

Sólyom Károly alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. szeptember 22-23. Ruzinov városában tettünk látogatást.

2012. szeptember 24. A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetésével folytattunk tárgyalást.

2012. szeptember 25. A tapolcai mentőállomáson mentőautó átadáson vettem részt. 

2012. szeptember 25. Az Észak-balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
Társulás rekultivációs programnyitó rendezvényén vettem részt.

2012. szeptember 26. Bejárást tartottunk a Dobó városrészben.
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2012. szeptember 27. A kerékpárút tervezőjével folytattam tárgyalást.  

2012. szeptember 30. A Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület rendezvényén vettem
részt.

2012. október 2. A Remondis Kft. vezetésével folytattam tárgyalást.

2012. október 3. A Biofuna Kft. ügyvezetésével folytattam tárgyalást.

2012. október 4. A DRV Zrt. képviselőivel folytattam tárgyalást a szennyvíziszap-
elhelyezés témájában.

2012. október 5. Az aradi vértanúk napja alkalmából koszorúztam.

2012. október 5-7. A II. Tapolcai Pisztrángfesztivál rendezvényein vettem részt.

2012. október 8. Fogadóórát tartottam.

2012. október 9. Kínai delegációt fogadtunk a városházán.

2012. október 9. Rendezési terv ügyében folytattunk tárgyalást az állami
 főépítésszel.  

2012. október 11. Szépkorút köszöntöttem.

2012. október 17. Bejáráson vettem részt a laktanya területén.

2012. október 19. Az Észak-balatoni Térség Regionális Szilárdhulladék-kezelési
 Társulás konzorciumi taggyűlésén vettem részt.  

2012. október 23. Nemzeti ünnepi megemlékezésen vettem részt.

2012. október 24.  A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével folytattam 
tárgyalást.

2012. október 24. A DRV Zrt. képviselőivel folytattunk tárgyalásokat.  

2012. október 25. A kórház vezetőivel folytattunk tárgyalást.  

2012. október 29. A szennyvíztelep napelemes energiaellátásával kapcsolatban
folytattam tárgyalást.

2012. november 7. A Remondis Kft. taggyűlésén vettem részt.  

2012. november 8.  A Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőivel folytattam tárgyalást.  

2012. november 9. Vagyonbiztosítási ügyben folytattam tárgyalást.

2012. november 10. Az Összefogás Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete
rendezvényét nyitottam meg.
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2012. november 12. Fogadóórát tartottam.

Horváthné Németh Edit alpolgármester fontosabb tárgyalásai és programjai:

2012. szeptember 10. Fogadóórát tartottam.

2012. szeptember 19.  Sábler Ritával, a Zepter képviselőjével folytattam megbeszélést. 

2012. szeptember 25. A tapolcai mentőállomáson mentőautó átadáson vettem részt. 

2012. szeptember 26. Kállai Tünde megyei vezető védőnővel tartottunk 
megbeszélést.

2012. szeptember 27. Sin Józseffel, a kórház gazdasági igazgatójával a megállapodás
 megkötéséről tartottunk megbeszélést.  

2012. október 2. A Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületének képviselőjével 
folytattam tárgyalást.

2012. október 5. „Természetesen anyatejjel …” elnevezésű rendezvényen vettem 
részt.

2012. október 5. A somogyjádi szociális központ képviselőit fogadtam.  

2012. október 6. A II. Tapolcai Pisztrángfesztiválon vettem részt.

2012. október 8. Antal Zoltánnéval, „A Térség-Tanoda Program” vezetőjével 
folytattam megbeszélést.

2012. október 9. Megbeszélést tartottunk Nagy Judittal, a Megbecsülés Idősek 
 Otthona vezetőjével.  

2012. október 11. A Tapolcai Városi Televízió felvételén vettem részt.

2012. október 25.  Részt vettem a Dr. Somogyi József Idősek Otthona jubileumi 
rendezvényén.

2012. október 26. Megbeszélést tartottam Dr. Flórián Csaba igazgatóval és Sin
József gazdasági igazgatóval az ügyelet átadásával kapcsolatban.

2012. november 7. Megbeszélést folytattam Kállai Tünde megyei vezető 
 védőnővel a megyei körzetek kialakításáról.  

2012. november 9. A Márton-napi újbor ünnepén vettem részt a Tamási Áron
 Művelődési Központban.  

2012. november 14. Fogászati vetélkedőn zsűriztem.  
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A Képviselő-testület lejárt határidejű határozataiban megfogalmazott feladatok teljesítéséről 
a végrehajtásért felelősek az alábbi jelentéseket adták: 

129/2012. (VIII.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámbővítését jóváhagyja oly módon, hogy 
2012. szeptember 1-jétől 1 fővel, 2012. október 1-jétől további 1 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. október 30. Felelős: polgármester 

A határozati javaslatban foglalt létszámbővítés megvalósult, az Alapellátási Intézet 
bővítette a házi segítségnyújtást végző gondozónők számát.  

136/2012. (IX.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a létszámcsökkentési pályázat 2012. évi III. ütemében, a Széchenyi
István Szakképző Iskola intézményben megvalósult létszámcsökkentés miatt támogatási 
igény kerüljön benyújtásra az alábbiak szerint:

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy 
fenntartói körén belül – a települési önkormányzat költségvetési szerveinél és az
önkormányzat hivatalánál,– a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás
következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel

Intézmény neve
2012. január 1.
nyitólétszám

2012. évi
létszámcsökkenés

/2012. (IX. 26.) rend.
alapján

III.
fordulóban
figyelembe

vehető 
létszámcsökke

ntés

Engedélyezett
létszám a
leépítést
követően 

2012.
szeptember 1-

jétől 

Önkormányzati
összesen létszám:

433 fő 44 fő 1 fő 389 fő 

Széchenyi István
Szakképző Iskola

52 52 1 0

Tapolcai Óvoda 74 0 0 74

Tapolcai Általános
Iskola

114 0 0 116

Tapolcai Egységes

Pedagógiai
Szakszolgálat

12 0 0 12

Szociális és

Egészségügyi
Alapellátási Intézet

72 0 0 78

Wass Albert
Könyvtár és

Múzeum

16 0 0 16

Polgármesteri
Hivatal

91 0 0 91

Tapolca Város

Önkormányzat
2 0 0 2
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érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, Tapolca Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a fenntartásában lévő intézményei 
létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött a felmentéssel vagy 
rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről a 2012. évre vonatkozóan. Tapolca 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy az elbocsátott foglalkoztatottal 
kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok kiállításának dátuma 2012. augusztus 08. 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a megszüntetett 
álláshely legalább 5 évig nem kerül visszaállításra kivéve, ha – önkormányzati rendeleten
kívül – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester

A létszámleépítésre vonatkozó pályázat beadásra került 2012. szeptember 27-én.
Döntés még nem született.

137/2012. (IX.25.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
összhangban „Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodásának
Stratégiai Programja, iránymutatás a 2014-2017. évek fejlesztéseire” című dokumentumban 
megfogalmazottakkal a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére, a tulajdonában lévő 
Tapolca, 1933 hrsz-ú, kivett strandfürdő megnevezésű, 6254 m2 nagyságú és a Tapolca, 1935
hrsz-ú, kivett strandfürdő megnevezésű, 6844 m2 nagyságú területeken található Városi
Termálfürdő fejlesztésére – külön szerződés alapján - 200.000.000.- Ft összegű, azaz 
Kettőszázmillió forint összegű tagi kölcsönt biztosít legfeljebb egy éves időtartamra, amely a 
gazdasági társaság által benyújtandó KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázatban saját erőként 
megjelölhető. Egyetért azzal, hogy a kötelezően választandó biztosítékok köréből a „jelzálog 
ingatlanra” kerüljön megjelölésre.  A pályázat sikeres és eredménye elbírálását követően az 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokról külön döntés szükséges. A tagi kölcsön fedezetét
Tapolca Város 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 
szóló 3/2012. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklet, 1. Cím: Tartalékok,
„Felhalmozási célú céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó 
bevétel tartaléka” elnevezésű soron szereplő zártkörű önkormányzati „Tapolca Jövőjéért” 
című kötvény biztosítja. Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét a tagi 
kölcsönszerződés aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2012. 
szeptember 28. Felelős: polgármester 

A kölcsönszerződés megkötésre került 150 millió forint összegben.  

145/2012. (IX.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
jegyzői munkakörre kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. Felhívja Tapolca 
Város Polgármesterét, hogy az ismételt pályázati eljárással kapcsolatosan a szükséges
intézkedéseket tegye meg. Határidő: 30 nap. Felelős: polgármester 

A jegyzői munkakörre kiírt pályázati eljárást a Képviselő-testület eredménytelennek 
nyilvánította. A pályázat a munkakör betöltése céljából ismételten kiírásra kerül.

146/2012. (IX.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában
álló, az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési 
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intézmény feladatainak ellátását szolgáló, ingó és ingatlan vagyon működtetését 2013. 
szeptember 1-jétől képes vállalni. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester

A Képviselő-testületi határozatot nem kellett elküldeni a KIM részére, mivel a testület 
a feladat működtetése mellett döntött.  

147/2012. (IX.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok
igénybevételéről szóló megállapodást határozat melléklete szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. A Képviselő-testülete 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 megállapodást megkötötte a két önkormányzat. A dabronci hivatal már az összeget
át is utalta a számlaszámra.

148/2012. (IX.28.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 
évre csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Felhatalmazza Tapolca Város polgármesterét a csatlakozást jelentő Nyilatkozat aláírására és 
a pályázati kiírás közzétételére. Határidő: 2012. október 30. Felelős: polgármester 

A csatlakozási nyilatkozat 2012. október 24-én aláírásra került. A nyilatkozat
befogadást nyert a pályázati rendszerben.

153/2012. (X.26.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a járási 
hivatal kialakításához szükséges melléklet szerinti megállapodásokat az abban foglalt
ingatlanok használati jogának ingyenes átadásával jóváhagyja. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Megállapodásokat és a Teljességi nyilatkozatot aláírja. Határidő: 
azonnal. Felelős: polgármester 

A megállapodások aláírásra kerültek, a járási biztosok a szükséges példányokat
átvették.

154/2012. (X.26.) Kt. határozatával Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt fatartók megerősítésére nettó 30.000.000,- 
Ft + 27 % ÁFA 8.100.000,- Ft, azaz bruttó 38.100.000,- Ft-ot, Harmincnyolcmillió-egyszázezer
forintot biztosít Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Tapolca város 2012. évi 
költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2012. (II.20.) 
önkormányzati rendelet 7. melléklet Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi 1. Tartalékai
1.2. Céltartalék, 1.2.2.2. kötvény kibocsátásából és befektetéséből származó bevétel tartaléka 
terhére. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 

A sérült rétegelt fatartók megerősítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra 
került.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megvitatni, és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
tisztségviselők fontosabb tárgyalásairól, valamint a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.

Tapolca, 2012. november 14.

Császár László
polgármester


