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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. március 26-ai ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: A Várpalotai Közüzemi Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
aktualizálása

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató

Melléklet: A Várpalotai Közüzemi Kft. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az előterjesztést megtárgyalta: 

Jogi és Ügyrendi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
  jogi előadó      aljegyző            jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

A Várpalotai Közüzemi Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát 2009. évben szerkesztette újjá
a Minőségügyi Irányítási Rendszerének bevezetése során. Új alaki,  formai,  tartalmi kialakítás
történt a szabályzatokban. Ennek a folyamatnak a részeként született meg az új Szervezeti és
Működési Szabályzat, mely terjedelmében és tartalmilag is sokat változott a korábbi SZMSZ-
ekhez képest. A 2009. évi új kiadás óta két alkalommal került módosításra a szabályzat 2010.
október  28-ai  és  2011.  január  10-ei  dátummal.  A szabályzat  ismételt  felülvizsgálata  során
megállapításra került, hogy a Társaság működése során történt események hatására ismételten
aktualizálni  szükséges  a  Szabályzatot.  Az  aktualizálás  folyamatában  a  módosítandó  adatok
mennyisége miatt új Szervezeti és Működési Szabályzat kiadására kerülne sor.

A Szabályzatot érintő változások az alábbi pontokat érintették:

 2.1. A Társaság adatai

A  Társaság  telephelyei  közül  kikerült  a  0271  helyrajzi  számon  nyilvántartott
hulladéklerakó, a lerakón végzett tevékenység megszüntetése végett.

Pontosításra kerültek a Társaság céljai között felsorolt gazdálkodási tevékenységek.

A Társaság jegyzett tőkéje 2013. évben több alkalommal módosult, így 726 890 eFt-ról,
288 000  eFt-ra  változott.  A  2013.  évi  szétválással  történt  átalakulás  során  került
rendezésre  először,  amikor  megalapításra  került  a  Várpalotai  Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Az átalakulást követően a Képviselő-testület a 222/2013.
(XI.28.) határozatában a Nonprofit Kft. 10 000 000 Ft (40 %-os) névértékű üzletrészével
apportként a Várpalotai Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét megemelte.

A Képviselő-testület a 135/2013. (VI.27.) határozatában a még Szindbád Nonprofit Kft.,
jelenleg  Thury-Vár  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  3 000 000  Ft  névértékű  üzletrészével
apportként a Várpalotai Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét megemelte.

Kiegészítésre  került  a  Társaság  működése  során  nyitott  új  bankszámla  számok
pénzforgalmi  jelzőszámaival  az  OTP  Bank  Nyrt.  és  K&H  Bank  Nyrt.-nél  vezetett
folyószámlák felsorolása.

 2.2. Tevékenységi kör

Felülvizsgáltuk  a  Társaság  tevékenységi  köreit,  és  ennek megfelelően  törlésre,  illetve
bővítésre kerültek a felsorolt tevékenységi körök a tényleges működéshez igazodva.

 3.2. Felügyelő Bizottság

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjainak száma 5 főről 3 főre változott.

 3.4.2. Ügyvezető Igazgató hatásköre
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 Közvetlen alárendeltségbe tartozó területek

Az ügyvezető igazgató, a főmérnök és gazdasági vezető esetében módosításra került a
szervezeti  felépítés  módosítása  kapcsán  a  közvetlen  alárendeltségbe  tartozó  területek
meghatározása. 

 6.1. Szervezeti felépítés melléklet

A  szabályzat  mellékletét  képező  Szervezeti  felépítést  szemléltető  ábra  aktualizálásra
került a jelenlegi gazdálkodási folyamathoz igazodva.

Mellékletbe kerültek azok a szabályzatok és eljárások, melyek a Társaság tényleges működését
befolyásolják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és a határozati javaslat megvitatása
után hozza meg döntését!

V á r p a l o t a ,  2015. március 10.

Talabér Márta
   polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati
Képviselő-testülete

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  március  26-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

…/2015. (III.26.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közüzemi Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatát - jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal – 

e l f o g a d j a . 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal

Felelős:   Talabér Márta polgármester

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a ,  2015. március 26.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
  polgármester  jegyző
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