
VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
    KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8100 Várpalota,  Gárdonyi G. u. 39.     Pf.: 76.
Tel.:  (88) 592-660 Fax: (88) 592-676

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:   Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2012.  március
9-én  (péntek)  8,10  órai  kezdettel  a  Polgármesteri  Hivatal  I.  emeleti
tanácstermében megtartott   r  e n d k í  v ü l i   üléséről

Jelen vannak  : Talabér  Márta polgármester
Katona Csaba alpolgármester
Máténé dr. Ignácz Anita jegyző 
Sándor Tamás aljegyző

Deák Istvánné
Galambos Szilvia
Huszárné Bacsárdi Valéria
Dr. Juhász Attila
Kádár István
Keresztény Levente
Máté József testületi  tagok

Dr.  Ferencz  Kornél,  Drágánné  Fülöp  Éva,  Tavasziné  Engi  Marianna
irodavezetők,  Gáspár  Júlia  mb.  irodavezető,  Bérczes  Beáta  jogi  előadó,
Bognárné Huszár Mónika és Kovács Szilvia jegyzőkönyvvezetők
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T a l a b é r Márta:
Tisztelettel  köszöntöm Képviselő-társaimat a rendkívüli  ülésünkön. 
A  jelenléti  ív  alapján  megállapítom,  hogy  a  Képviselő-testület  9  fővel
határozatképes.  
Távollétét  írásban bejelentette  Falussy Sándor,  szóban jelezte  Antal  László  és
Jákli Tivadar képviselő úr. 

Tisztelt  Képviselő-testület!

Az ülés napirendjére az alábbi javaslatot teszem:

1)  A helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásának  rendjéről  szóló
10/2011. (III.31.) önkormányzati  rendelet  módosítása (39)

2)  Közérdekű  muzeális  kiállítóhely  létesítésével  kapcsolatos  feladatok  –
alapító okirat  módosítása (33)

3)  Pályázat  benyújtása  a  TIOP  1.2.3-2011/1  Könyvtári  szolgáltatások
összehangolt  infrastruktúra-fejlesztése  –  „Tudásdepó  Expressz”  című
programra (38)

4)  Javaslat  a  Várpalotai  Városbiztonság  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője,
valamint  Felügyelő Bizottsági tagjai  megbízásának meghosszabbítására

(34)

5) Pályázathoz többlet  önrész biztosítása (35)

6)  Együttműködési  megállapodás  megkötése  térségi  integrált  szakképző
központ létrehozására (37)

7) Javaslat  a Polgármesteri  Hivatal  létszámának csökkentésére (40)

8)  Várpalota  Város  és  Petrozsény  Megyei  Jogú  Város  2012.  évi
Együttműködési Programja (36)

Van-e valakinek kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)

Aki a napirendet elfogadja,  kérem, szavazzon!

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal  elfogadta  Várpalota  Város
Önkormányzati  Képviselő-testülete  2012.  március  9-i  rendkívüli  ülésének
napirendjét.
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1)  A  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásának  rendjéről
szóló 10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása (39)

T a l a b é r  Márta:
A bizottsági állásfoglalást  kérem!

Dr.  J u h á s z  Attila:
A  Jogi  és  Ügyrendi  Bizottság  a  rendelet-módosítást  2  igen  és  1  nem
szavazattal  elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a rendelet-módosítást  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  7 igen,  1 nem szavazattal,  1 tartózkodás mellett  az alábbi
rendeletet  alkotta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2012. (III.09.) önkormányzati

r e n d e l  e t e

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről  szóló
10/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í  t  á s á r ó l

(A rendelet  szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

2)  Közérdekű  muzeális  kiállítóhely  létesítésével  kapcsolatos  feladatok  –
alapító okirat módosítása (33)

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a határozat- tervezetet  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

35/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota Város Önkormányzati  Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy
a  Szindbád  Nonprofit  Kft.  székhelyén  (8100  Várpalota,  Hunyadi
Mátyás  tér  1.)  működő  Thury-vár  földszinti  palotarészében  közérdekű
muzeális  kiállí tóhelyet  létesít  „Thury-vár  Vár-  és  Helytörténeti
Gyűjtemény” elnevezéssel.  

2.)  A  Képviselő-testület  felkéri  a  Szindbád  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,
hogy az 1.)  pontban rögzített  közérdekű muzeális  kiállítóhely működési
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engedélyének  kiadása  iránti  kérelem  benyújtásához,  a  muzeális
intézmények  működési  engedélyéről  szóló  2/2010.  (I.14.)  OKM
rendeletben foglaltak szerint szükséges intézkedéseket  tegye meg.

3.)  A  Képviselő-testület  a  muzeális  intézmény  üzemeltetésével
kapcsolatos  feladatok  ellátásával  a  Szindbád  Nonprofit  Kft-t  bízza
meg.

4.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Szindbád
Kulturális  és  Szolgáltató  Kiemelten  Közhasznú  Nonprofit  Korlátolt
Felelősségű  Társaság  Alapító  Okiratának  módosítását,  és  a
módosítással  egységes  szerkezetbe  foglalt  Alapító  Okiratot  elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert  az okiratok aláírására.

5.)  A Képviselő-testület  felkéri  Horváthné  dr.  Csomó Orsolya  ügyvezetőt,
hogy  a  módosított  Alapító  Okirat  cégbírósági  bejegyzéséhez  szükséges
intézkedéseket  tegye meg.

Határidő:  1-2.), 4-5.) pontra azonnal
3.) pontra a működési engedély kiadását követően azonnal

Felelős:   Talabér  Márta polgármester
Horváthné dr.  Csomó Orsolya ügyvezető

3)  Pályázat  benyújtása  a  TIOP  1.2.3-2011/1  Könyvtári  szolgáltatások
összehangolt  infrastruktúra-fejlesztése  –  „Tudásdepó  Expressz”  című
programra (38)

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a határozat- tervezetet  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

36/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  támogatja  a  Szindbád
Nonprofit  Kft.  –  Krúdy  Gyula  Városi  Könyvtár  által  szakmailag  kidolgozott
program  benyújtását  a  TIOP  1.2.3-2011/1.  Könyvtári  szolgáltatások
összehangolt  infrastruktúra-fejlesztése  –  „Tudásdepó  Expressz”  elnevezésű
pályázatra.

A  Képviselő-testület  a  részvételhez  szükséges  fenntartói  nyilatkozatot  –  a
határozat melléklete szerinti  formában és tartalommal – elfogadja.

Határidő      :  a döntés megküldésére:  azonnal
Felelős:   Talabér  Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:   Bérczes Beáta jogi előadó
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4)  Javaslat  a  Várpalotai  Városbiztonság  Szolgáltató  Kft.  ügyvezetője,
valamint  Felügyelő  Bizottsági  tagjai  megbízásának  meghosszabbítására

(34)

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a határozat- tervezetet  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  a  következő
határozatot hozta:

37/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Várpalotai
Városbiztonság  Szolgáltató  Kft.  (cégjegyzékszáma:  Cg.  19-09-512366)  vezető
tisztségviselőjét  Gajárszky-Tóth  Péter  ügyvezetőt  újraválasztja.  Az
ügyvezetői megbízatás határozott  időre – 2015. március 1. napig szól.

2.)  A  Képviselő-testület  a  Várpalotai  Városbiztonság  Szolgáltató  Kft.
Felügyelő  Bizottsági  tagjának  2015.  március  01.  napjáig  az  alábbi
személyeket  javasolja:

Horváth Zsoltné 8100 Várpalota,  Erdődy P. T.  u. 13.
Nemes Ervin 8200 Veszprém, Zápor u. 2/A.
Szücsné Czetner Judit 8100 Várpalota,  Mandulás ltp. 31.

3.)  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  módosított  Társasági
Szerződés aláírására.

Határidő:   a változások átvezetésére:  2012. március 31.
Felelős:  Talabér  Márta polgármester

Gajárszky-Tóth Péter ügyvezető

5) Pályázathoz többlet önrész biztosítása (35)

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a határozat- tervezetet  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

38/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  elhatározza,  hogy  az
országos  közutak  átkelési  szakaszain  a  forgalom  csillapítására,  a  gyalogosok
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védelmének  növelésére,  a  járművek  sebességének  csökkentésére  alkalmas
beruházások  társfinanszírozására  kiírt  pályázat  keretén  belül  a  8.  sz.  főúton  a
Hétvezér  úti  csomópontban  lévő  gyalogátkelőnél  sárga  villogó  lámpák
elhelyezéséhez,  valamint  a  8.  sz.  főúton  a  Kossuth  utcai  csomópontban  lévő
gyalogátkelőnél  figyelemfelkeltő  FNS  táblák  elhelyezéséhez  szükséges
372.008  Ft  összegű  többlet  önrészt  az  önkormányzat  2012.  évi
költségvetésében biztosítja.

Ennek megfelelően a teljes önrész összege a következőképpen alakul:
Tervek készíttetése: 300.000 Ft ( 2010-ben már kiegyenlítésre került)
Kivitelezés:          387.008  Ft  (  2012.  évi  költségvetésből  a  felhalmozási
céltartalék terhére)

2.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  a
polgármestert,  hogy  a  határozat  1.)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően
gondoskodjon  az  előirányzat  átcsoportosításáról,  valamint  a  2012.  évi
költségvetési  rendelet  soron  következő  módosításának  előkészítésekor  a
határozatban  foglaltakat  vegye  figyelembe  és  a  pályázati  önrész  összegét,
387.008  Ft-ot  a  költségvetés  felhalmozási  céltartalékának  terhére  különítsen
el. 

Határidő:   a döntés megküldésére azonnal
Az  önrész  összegének  a  költségvetésben  történő  szerepeltetésére  a
költségvetés soron következő módosításának időpontja
Felelős:   Talabér  Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:   
Nagy  György  irodavezető,  Városfejlesztési  Városüzemeltetési  és

Vagyongazdálkodási  Iroda
Borbás Tamás közlekedésigazgatási  és energiaügyi  ügyintéző
Gáspár Júlia mb. pénzügyi irodavezető

6)  Együttműködési  megállapodás  megkötése  térségi  integrált  szakképző
központ létrehozására (37)

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése?

D e á k  Istvánné:
Van  már  részletes  információ  arról,  hogy  ennek  a  működtetése  az
önkormányzatunkat  milyen  szinten  terheli?  Nem  ismerem  a  finanszírozási
részt.  A többi  tag  hogy  járul  hozzá?  Milyen  forrásból  működött  korábban  a
térségi  integrált  központ?  A  tagok  hozzájárultak?  Korábban  voltak  a
szakképzési  hozzájárulások,  amelynek  bizonyos  önrészét  vissza  lehetett
tartani  arra,  hogy  maga  a  szakképző  központ  működjön.  Január  1-jével  ez  a
lehetőség  megszűnt,  tehát  gyakorlatilag  ez  a  forrás  nem  áll  rendelkezésre.
Milyen  forrás  áll  rendelkezésre  a  működtetésre,  és  ebben  hogyan  vesz  részt  a
többi intézmény?
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T a l a b é r  Márta:
További kérdés? (Nem volt.)
Megadom Aljegyző úrnak a szót válaszadásra.

S á n d o r  Tamás:
Tisztelt  Képviselő-testület!  A  központ  működtetése  gyakorlatilag  jelentős
többletköltséget  nem  fog  jelenteni.  A  hivatal  látja  el  a  munkaszervezetét,
gyakorlatilag  ezt  tartalmazza  az  együttműködési  megállapodás  is.  Fél  millió
forintra  tesszük  az  induló  éves  költségeket.  Akármennyi  is  lesz  végül,  a
jogszabály  lehetővé  teszi,  hogy  a  szakképzési  hozzájárulásokból  35%-ot
működésre,  20%-ot  pedig anyag beszerzésre fordítsanak az érintettek.  Voltunk
bent  a  Megyei  Intézményfenntartó  Központban,  a  tavalyi  szakképzési
hozzájárulások mintegy 54 millió  forintot  tesznek ki.  Ez lesz az a pénzösszeg,
amit  a szakképző központ  el  fog juttatni  a megfelelő oktatási  intézményekhez.
Ez az  alap  lehetőséget  képez  a  működési  költségekre,  de  mindebből  fél  millió
forint  az,  amit  gyakorlati lag  maximum  fel  fogunk  használni  működésre.  A
munkatársak  adottak,  itt  lesz  a  munkaszervezet,  egyedül  a  fénymásolás,  a
papír,  a  telefon,  tehát  minimális  költségek  fognak  felmerülni  a  működtetéssel
kapcsolatban.  Az  együttműködési  megállapodásból  kitűnik,  hogy  ez  egy
központ,  tehát  a  társulás  gyakorlati lag  ilyen  értelemben  már  nem
értelmezhető.  Onnantól  lesz  társulás  a  jogszabály  erejénél  fogva,  hogy
együttműködünk  a  MIK-kel.  Gyakorlati lag  egy  tag  van,  Várpalota  Város
Önkormányzata.

T a l a b é r  Márta:
További kérdés? (Nem volt.)
Hozzászólás?

G a l a m b o s  Szilvia:
Egy új forma alakult  ki ezzel  a „TISZK-esedéssel”,  hiszen az előzőt  fel  kellett
mondania  a  Veszprém  Megyei  Önkormányzatnak.  Ez  az  új  forma  azt  jelenti,
hogy  egy  önkormányzat  is  alakíthat  TISZK-et,  ehhez  társul  be  a  megyei
intézményfenntartó,  együttműködési  formában.  A  TISZK  lényege  az  öt  éves
fenntarthatóság,  amit  egy  pályázat  igénylése  és  elköltése  indokol.  A
munkaszervezet  fenntartása  nem  okozott  többletköltséget,  hiszen  azok  a
hivatali  dolgozók,  akik az eddigi  gesztor  megyei  önkormányzatnál  ellátták  ezt
a  feladatot,  azok  a  munkaköri  leírásukban  megkapták  ezt  feladatként  egy
sorban,  hogy  mi  az  a  feladat,  amit  ebből  el  kell  látniuk,  és  ezt  megtették  a
munkaidejükön  belül.  A  dologi  kiadásokat  az  a  3%  is  fedezte,  amit  idáig
igénybe  vehettünk  a  szakképzési  hozzájárulások  terhére,  most  pedig  a  35% is
nyitott  lehetőség,  igaz,  hogy  csak  erre  az  évre,  mert  utána  nem  lesz
szakképzési  hozzájárulás,  de  szerintem  utána  megint  egy  újabb  változás  elé
nézhetnek  a  TISZK-ek.  Amiről  most  döntünk,  ez  a  2012-es  év  elsősorban,
mert szerintem a szakképzés jövője még mindig jelentős  változás elé néz.

D e á k  Istvánné:
Képviselő  asszony  elmondta  mindazt,  amit  én  is  szerettem  volna.
Feltételezem,  hogy  ez  a  Várkerti  iskola  szakiskolai  kötelezettségei  miatt
alakul  így,  mert  ő  volt  tagja  ennek  a  TISZK-nek,  az  öt  éves  fenntartás  benne
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volt  a  pályázatban,  illetve  magának  a  szakképzési  hozzájárulások
felhasználásának  is  öt  éves  kötelezettsége  van.  Mindenképpen  logikus  ez  a
lépés,  mert  egyébként  vissza  kellene  fizetni  mindazokat  az  összegeket,
amelyeket  az  elmúlt  években  kapott,  illetve  felhasznált  az  adott  iskola.
Természetesen  támogatom  az  előterjesztést,  csak  ezt  nem  tudtam,  hogy  mi  a
forrás,  egyáltalán  milyen  szerkezetben  fog  működni.  Tudomásom  szerint
korábban ennek volt egy vezetője,  és nagyobb forrása volt.
Köszönöm szépen!

T a l a b é r  Márta:
További hozzászólást  nem látok.
Aki  az  együttműködési  megállapodás  megkötését  elfogadja,  kérem,
szavazzon!

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

39/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  A szakképzésről  szóló  2011.  évi  CLXXXVII.  törvény 92.  §  (35)  bekezdése
alapján  a  Bakonyi-Szakképzés-szervezési  Társulás  jogutódlással  átalakul  oly
módon,  hogy  Várpalota  Város  Önkormányzata  együttműködési  megállapodást
köt a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központtal.  A gesztori  feladatokat
Várpalota Város Önkormányzata látja el.  

2.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  felkéri  a  jegyzőt,
hogy  az  együttműködési  megállapodásban  vállalt  pénzügyi,  gazdasági,
szakmai  és  adminisztratív  feladatok  ellátásáról,  valamint  a  törzskönyvi
átvezetésről  és az elemi költségvetés továbbításáról gondoskodjon.

Határidő:   azonnal
Felelős :   Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző
Végrehajtásban közreműködik:   
Sándor Tamás aljegyző, Gáspár Júlia megbízott  irodavezető

3.) A  Képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  TISZK  vagyonának,
bankszámlájának  és  2011.  évi  iratanyagának  átvétele  után  gondoskodjon  a
TISZK  költségvetésének,  Várpalota  Város  Önkormányzata  költségvetési
rendeletében történő átvezetéséről.

Határidő:   költségvetési  rendelet  soron következő módosítása
Felelős :   Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző
Végrehajtásban közreműködik:   Gáspár Júlia megbízott  irodavezető

4.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Intézményfenntartó  Központtal  a  Bakonyi  Térségi  Integrált  Szakképző
Központ  [TISZK]  létrehozására  vonatkozó  együttműködési  megállapodást  az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
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A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési
megállapodás  aláírására  és  felkéri,  hogy  a  Magyar  Államkincstár  Veszprém
Megyei  Igazgatóságánál  történő  törzskönyvi  nyilvántartásába  vétel  érdekében
a  szükséges  intézkedéseket  tegye  meg,  továbbá  a  határozatot  juttassa  el  a
Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének.

A  Bakonyi  Szakképzés-szervezési  Társulásnak  Veszprém  Megyei
Önkormányzat  Közgyűlése  137/2011.  (VI.23.)  MÖK  határozatával,  valamint
Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  157/2011.  (VI.30.)
képviselő-testületi  határozatával  elfogadott  Társulási  Megállapodása  2011.
december 31. napjával  hatályát veszti.

Határidő:   azonnal
Felelős :   Talabér  Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik  :  Puklicsné Nagy Viktória,  közoktatási  
szakreferens

7) Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére (40)

T a l a b é r  Márta:
A Jogi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalását kérem!

Dr.  J u h á s z  Attila:
A Jogi  és  Ügyrendi  Bizottság  a  határozat-tervezetet  2  igen,  1  nem szavazattal
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a határozat- tervezetet  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  8 igen,  1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

40/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.) Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  közszolgálati
tisztviselők  jogállásáról  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény  63.  §  (1)
bekezdés  a)  pontjára  tekintettel,  a  feladatellátás  racionálisabb
megszervezésével  2012.  március  12-i  hatállyal  elrendeli  a
Polgármesteri  Hivatal  engedélyezett  létszámának  1  álláshellyel,  2012.
április  15-i  hatállyal  további 1 álláshellyel  való csökkentését.  

2.) Az  átszervezéssel  a  Hivatal  engedélyezett  álláshelyeinek  számát  2
fővel  csökkenti.  A létszámcsökkentésre  vonatkozó  döntés  egyidejűleg
az álláshelyek megszüntetését is jelenti.  
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3.) A  Képviselő-testület  a  jelen  határozattal  megszüntetett  álláshelyeket
legalább  5  évig  nem állítja  vissza,  ide  nem értve  azon  esetet,  ha  ezt  –
önkormányzati  rendeleten  kívüli  –  jogszabályból  adódó
többletfeladatok  indokolják.  Megállapítja,  hogy  a
létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen  foglalkoztatott  –
munkaviszonyban  töltött  ideje  folyamatosságának  megszakítása
nélküli  – foglalkoztatására  az önkormányzat  költségvetési  szerveinél  a
meglévő  üres  álláshelyeken,  az  előreláthatólag  megüresedő
álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve  szervezeti
változás,  feladatátadás  következtében  az  önkormányzat  fenntartói
körén kívüli  munkáltatónál  nincs lehetőség.  

4.) A  Képviselőt-testület  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  nyújtson  be
kérelmet  a  települési  önkormányzatok  és  a  többcélú  kistérségi
társulások  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri
költségvetési  támogatás  igénylésének,  döntési  rendszerének,
folyósításának,  elszámolásának  és  ellenőrzésének  részletes
szabályairól  szóló  2/2012.  (III.  1.)  BM  rendelet  szerinti  pályázati
kiírás  követelményeinek  figyelembe  vételével  1  álláshely  tényleges
megszüntetésével  együtt  járó  létszámcsökkentés  miatti  pénzügyi
kötelezettségek teljesítéséhez.   

5.) A  Képviselő-testület  az  e  határozatban  foglaltak  végrehajtása
érdekében  biztosítja  az  átszervezéssel  járó  intézkedések  és  létszám-
racionalizáció fedezetét.  Felkéri  a Polgármestert,  hogy gondoskodjék a
létszám-,  valamint  a  személyi  juttatás  előirányzat-módosításnak  a
költségvetési  rendeleten történő átvezetéséről.

6.) A  Képviselő-testület  az  idegenforgalmi  feladatoknak  a  Szindbád
Nonprofit  Kft.  keretein  belül  történő  ellátásához  szükséges  1  fő
bérének és járulékainak fedezetére 2012. évre 2.159.000,-  Ft működési
támogatást  biztosít.  Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  gondoskodjék  a
működési  támogatásra  vonatkozó  előirányzat-módosításnak  a
költségvetési  rendeleten  történő  átvezetéséről,  és  a  Szindbád
Nonprofit  Kft-vel  kötött  2012.  évi  finanszírozási  megállapodás
módosításáról.  

Határidő:            a munkáltatói  intézkedések megtételére:  folyamatosan
Felelős:   
a határozat  4.,  5. és 6. ,pontjában foglaltakért:  Talabér  Márta polgármester
a munkáltatói intézkedések megtételéért:  Máténé dr. Ignácz Anita Éva jegyző

Végrehajtásban közreműködik:   
György Beáta személyzeti  és szakoktatási  szakreferens
Gáspár Júlia mb. irodavezető 
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8)  Várpalota  Város  és  Petrozsény  Megyei  Jogú  Város  2012.  évi
Együttműködési Programja (36)

T a l a b é r  Márta:
Kinek van kérdése? (Nem volt.)
Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)
Aki a határozat- tervezetet  elfogadja,  kérem, szavazzon!

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

41/2012. (III.09.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1.)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  Várpalota  Város  és
Petrozsény  Megyei  Jogú  Város  2012.  évi  Együttműködési  Programját  -  a
határozat melléklete szerinti  formában és tartalommal –

e l f o g a d j a .

2.)  A  Képviselő-testület  felkéri  a  város  polgármesterét  Várpalota  Város  és
Petrozsény  Megyei  Jogú  Város  2012.  évi  Együttműködési  Programjának
aláírására.

Határidő:   2012. március 12.
Felelős:    Talabér  Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:   
Sándor Tamás aljegyző
Borbásné Gazdag Gabriella  pályázati  szakreferens

T a l a b é r Márta:
Vegyes ügyek keretében kíván valaki  szólni? 
Ha  nem,  köszönöm  szépen  mindenkinek  a  részvételt,  a  munkát,  a  rendkívüli
ülést 8,30 órakor bezárom.

Kmf.

Talabér Márta               Máténé dr.  Ignácz Anita
 polgármester          jegyző
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