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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – 

2015. III. negyedév 

 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Talabér Márta polgármester 

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző 

                      Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző 

 

 

 

Az előterjeszést 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 2015. III. negyedévben lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

készült jelentést csatoltan előterjesztem. 

 

 

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

 

 

                                                                                        Talabér Márta  
                                                                                          polgármester 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2015. november 26-i ülésén elfogadta 

az alábbi határozatot: 

 

 

…/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 43/2015. (III.26.), 138/2014. (X.30.), 

4/2015. (I.30.), 70/2015. (V.28.), 137/2015. (IX.24.), 148/2015. (IX.24.)  lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról készült jelentést  

 

 

e l f o g a d j a. 

 

 

 

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

 

 

 

Talabér Márta                                                                            dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester                                                                                              jegyző 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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43/2015. (III.26.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várpalota, Erdődy P. T. 

u. 29. szám alatti 432/5/A/26 hrsz.-ú, 17 m2 területű, Várpalota Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló „garázs” megnevezésű ingatlanra a FŐKEFE Nonprofit Kft.-vel 

haszonkölcsön szerződést köt 2015. március 1-jétől 2016. február 28-ig. 

2. Használatba vevő kötelezettséget vállal, arra, hogy az 1. pontban megjelölt időtartamban az 

ingatlan vonatkozásában a közös költséget és a közüzemi szolgáltatás díját megfizeti, valamint 

tudomásul veszi, hogy a használatba adó engedélye nélkül más személyt, szervezetet a 

helyiségbe nem fogadhat be. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására. 

4. A Képviselő-testület felkéri a FŐKEFE Nonprofit Kft-t, hogy a Képviselő-testület 2015. 

júniusi ülésén számoljon be a Kft. 2014. évi tevékenységéről. 

Határidő: az ingyenes haszonkölcsön szerződés megkötésére: 2015. március 31. 

Felelős:   Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Sargenti Katalin gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2015. március 26-án aláírásra került, a Főkefe Nonprofit Kft. 2014. évi  

beszámolóját a Képviselő-testület a 2015. október 29-i ülésén fogadta el. 

 

138/2014. (X.30.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy részt kíván venni az ÁROP-

1.A.3.-2014 „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a 

konvergencia régiókban” című pályázaton.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos és az azt 

követő valamennyi intézkedés megtételére. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtás előkészítésében részt vesz: Csöngető Petra projektmenedzser  

A pályázat benyújtásra került, nem részesült támogatásban. 

 

4/2015. (I.30.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy Várpalota Város 

Önkormányzata a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II.7. pontjában meghatározott 300 millió forint közművelődési érdekeltségnövelő 

előirányzatból 2015. évben – a THURY-VÁR Nonprofit Kft. által előkészített pályázati program 

alapján - pályázati úton támogatást igényel a THURY-VÁR Nonprofit Kft. technikai, műszaki 

eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására.  

2.) Az 1.) pontban megjelölt célra Várpalota Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési 

rendeletében „közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” elnevezésű költségvetési soron 500 

ezer forint saját forrást különít el. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Pénzügyi Iroda bevonásával a határozat 2.) 

pontjának végrehajtásával kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: a saját forrás 2015. évi költségvetési rendeletben történő szerepeltetésére: a 2015. évi 

költségvetési rendelet-tervezet elfogadása  

a támogatási igény benyújtására: 2015. március 25. 

Felelős: 
1. pontra: Pappné Csővári Zsófia ügyvezető igazgató, THURY-VÁR Nonprofit Kft. 

2. pontra: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Szász Andrea költségvetési munkatárs 

Az Önkormányzat a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő előirányzatból pályázati úton 

központi támogatást igényelt. Az Önkormányzat által biztosított 500 eFt önrészhez 140 eFt központi 

támogatást nyújtottak. A rendelkezésre álló összesen 640 eFt összegű megrendelés összeállítása a 

THURY-VÁR Nonprofit Kft. technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak 

beszerzésére vonatkozóan a Novastore Kft. részére folyamatban van. 
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70/2015. (V.28.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. 2015. évi Üzleti tervében szereplő 

tehergépjármű beszerzési, adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárulási kérelmet nyújt be 

Magyarország Kormányához. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozzájárulási kérelem benyújtására - a 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közreműködésével - a Magyar Államkincstár 

Önkormányzati Előirányzat-gazdasági modulján keresztül. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozzájárulási kérelem benyújtásához 

szükséges jogi nyilatkozatok megtételére. 

4.) A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az eljárás 

során folyamatosan működjön együtt a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával, továbbá 

folyamatosan tájékoztassa Várpalota Város Önkormányzatát.  

Határidő:  a kérelem benyújtására: 2015. június 30. 

Felelős:     Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája  

Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 

A kiírt közbeszerzési eljárást fedezethiány miatt a kiíró eredménytelennek nyilvánította, a 

közbeszerzés hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében került folytatásra. Az új eljárás 

ajánlat benyújtásának határideje 2015. szeptember 18. 10,00 óra, a tárgyalás időpontja 2015. 

szeptember 18. 11,00 óra volt. Az önkormányzat a kérelmet 2015. szeptember 29-én felterjesztette a 

MÁK-hoz, döntésre vár. A feltételes szerződés 2015. szeptember 29-én aláírásra került.  

 

137/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik – az 51/2007. 

(III.26.) Kormányrendeletben szabályozott – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, melynek keretében támogatja a szociálisan rászoruló 

várpalotai felsőoktatási hallgatókat 2016. évben 1.250.000 Ft előirányzat keretösszegig. (...) 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Határidő:   a nyilatkozat megküldésére: 2015. október 01. 

                    a pénzügyi fedezet biztosítására: 2016. évi költségvetés tervezése és elfogadása 

Felelős:      Talabér Márta polgármester  

            dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:   
             Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

             Varga Szilvia humánügyi referens 

A nyilatkozat határidőben megküldésre került. 
 

148/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, 

a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatására kiírt középiskolai tanulmányi 

ösztöndíjra pályázók közül 2015. szeptember – 2016. január közötti időszakban – 5 hónapon keresztül 

– az alább felsorolt középiskolás diákokat támogatja. (...) 

2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a nyertes pályázók 

értesítéséről és a támogatásról szóló oklevél átadásáról gondoskodjon. 

Határidő: 2015. október 23. 

Felelős: Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

3.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a támogatás időtartama alatt az 

ösztöndíjban részesülő pályázók részére folyamatosan gondoskodjon a támogatások átutalásáról. 

Határidő: 2015. szeptember-2016. január közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 
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Végrehajtásban közreműködik:   Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Végrehajtás folyamatos. 
4.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a 81/2011. (IV.29.) képviselő-

testületi határozattal elfogadott szabályzat értelmében az ösztöndíjban részesülő tanulók és 

tanintézményük nevét, valamint a támogatás havi összegét hozza nyilvánosságra. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

 

 


