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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2013. december 12-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges

Tárgy: Várpalota Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának előkészítése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Sándor Tamás aljegyző

Az előterjesztést tárgyalta:
Humán Erőforrás Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Bérczes Beáta Máténé dr. Ignácz Anita
jogi előadó jegyző
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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2013.  évi  munkatervéről  szóló 248/2012.
(XII. 13.) kt.  határozatában a 2013. júniusi ülésére ütemezte be Várpalota város sportfejlesztési
koncepciójának a tárgyalását.

Tekintettel  arra,  hogy a  sportfejlesztési  koncepció  júniusra  nem készült  el,  a  Képviselő-testület
2013.  június  12-ei  ülésén  a  125/2013.  (VI.  12.)  kt.  határozatában  a  koncepció  benyújtásának
határidejét a 2013. december havi képviselő-testületi ülésre módosította.

A határidőmúlás és a halasztás indoka a Palotasport Nonprofit Kft. részéről akkor elsősorban az
volt,  hogy  a  szabályozási  környezetben  bekövetkezett  jelentős  változásokra  is  figyelemmel,  az
igényes és tartalmas koncepció elkészítéséhez, a Várpalotán tradicionális sportágak képviselőinek, a
Képviselő  testület  tagjainak  és  az  oktatási  intézmények  érintett  képviselőinek  eredményes
bevonásához további időre van szükség.

A Palotasport  Nonprofit  Kft.  a  sportfejlesztési  koncepció  elkészítésére  sajnálatosan  –  magát  e
tekintetben a fentiekhez hasonló tartalmú, bár részletesebb indokokkal kimentve – a hat hónappal
meghosszabbított időtartam alatt, a 2013. decemberi határidőig sem volt képes. Mulasztásuk miatt a
koncepciót  jelenleg,  a  meghosszabbított  határidőben  sem  tudom  a  Képviselő-testület  elé
beterjeszteni.

Várpalota Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának az elkészítésére mindezek alapján
a  2014.  április  havára  tervezett  ülésünkig  újabb  határidő-módosítást  kell,  hogy  kérjek  azzal  a
módosítással,  mi szerint  javasolom, hogy a koncepció elkészítésére  a Várpalotai  Bányász Sport
Kört kérjük fel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,  hogy az előterjesztés megvitatását követően fogadjuk el a
határidő módosítására vonatkozó határozati javaslatot!

Várpalota,  2013. december 6.

Talabér Márta
polgármester



VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. december  12-i ülésén a következő
határozatot hozta:

…..  /2013.     (XII. 12.)     képviselő-testületi     határozat:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota város sportfejlesztési  koncepciója
benyújtásának határidejét a 2014. április havi képviselő-testületi ülésre módosítja.

A Képviselő-testület a sportfejlesztési koncepció elkészítésére a Várpalotai Bányász Sport Kört kéri
fel.

Határidő: az előterjesztés elkészítésére és tárgyalására: a képviselő-testület 2014. április havi 
ülésének időpontja

Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:

Lanczmann Balázs, a Várpalotai Bányász Sport Kör elnöke
Sándor Tamás aljegyző

Várpalota,  2013. december 12.

Talabér Márta Máténé dr. Ignácz Anita 
polgármester jegyző
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