
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 2013. február 

11-én (hétfőn) 7,05 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal I.  em eleti  

tanácstermében megtartott  r e n d k í v ü l  i  üléséről  

  

 

Jelen vannak:   Talabér Márta polgármester  

Sándor Tamás aljegyző  

    

    Antal László  

    Galambos Szilvia  

    Huszárné Bacsárdi Valéria  

    Jákli Tivadar  

    Dr. Juhász Attila  

    Kádár István  

    Keresztény Levente  

     

  

     

 

 

 

 

Bérczes Beáta jogi előadó, dr. Ferencz Kornél hivatalvezető Várpalotai  Járási  

Hivatal, Bognárné Huszár Mónika jegyzőkönyvvezető  
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T a l a b é r  Márta:  

Jó reggelt kívánok! Mindenkit tisztelettel köszöntök ez évi első ülésünkön!  

A rendkívüli ülést megnyitom. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 

Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.  

 

Tisztelt Képviselő -testület!  

 

Az ülés napirendjére az alábbi javas latot  teszem:  

 

1.) Döntés a járóbeteg szakellátási feladat 2013. április 30. utáni ellátása 

tekintetében  (1)  

 

2.) Környezet és Energia Operatív Program KEOP -2012-5.5.0/B 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással  

kombinálva című pályázaton való részvétel  (2) 

 

3.) Várpalota Város Önkormányzatának kezességvállalása a SZINDBÁD 

Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonp rofit Korlátolt  

Felelősségű Társaság által elnyert  pályázat esetleges visszafizetése esetén  (3) 

 

Van valakinek ettől  eltérő javaslata? (Nem volt .)  

 

Aki elfogadja a napirendet, kérem, szavazzon!  

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal el fogadta Várpalota Város 

Önkormányzati Képviselő -testülete 2013. február 11 -i  rendkívüli  ülésének 

napirendjét.  

 

 

1.) Döntés a járóbeteg szakellátási feladat 2013. április 30. utáni ellátása 

tekintetében  (1)  

 

T a l a b é r  Márta:  

Köszöntöm dr. Dancsó Éva Máriát  a General  Medicina Kft. képviseletében!  

Van valakinek kérdése? (Nem volt.)  

Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)  

A határozati javaslat A. változatának elfogadására teszek javaslatot . Aki 

támogatja, kérem, szavazzon!  

 

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

 

 

1/2013. (II.11.) képviselő -testületi  

h a t á r o z a t :  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testülete a járóbeteg -szakellátási  

feladatokkal összefüggő kérdésekről szóló előterj esztést  megtárgyalta.  
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A képviselő-testület úgy dönt –  figyelemmel az önkormányzat által  

meghatározott célokra, és az ennek megvalósítása érdekében a General 

Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel hatályban lévő feladatátvállalási 

szerződésben foglal takra, –  hogy a járóbeteg-szakellátási  feladatot 2013. 

április  30. napja után is ellátja.  

 

A képviselő-testület  felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező 

nyilatkozat aláírására, továbbá arra, hogy a nyilatkozat megküldésével 2013. 

február 15. napjáig tájékoztassa az egészségügyért felelős minisztert  arról,  

hogy Várpalota Város Önkormányzata a járóbeteg -szakellátást 2013. április 

30-át követően is a General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel 

kötött  feladatátvállalási szerződések alapján ellátja.  

 

A képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy a járóbeteg -szakellátási  

feladatok 2013. ápril is 30. napját követő ellátásával kapcsolatos megállapodás 

tervezetét terjessze a képviselő -testület elé.  

 

Határidő:  a döntésről  szóló nyilatkozat megküldésére: 2013. február 15.  

a járóbeteg-szakellátási  megállapodás tervezetének 

előterjesztésére: 2013. április  30.  

Felelős:  Talabér Márta polgármester  

Végrehajtásban közreműködik : 

Járási Melinda egészségügyi, szociális, és esélyegyenlőségi 

referens 

 

 

2.) Környezet és Energia Operatív Program KEOP -2012-5.5.0/B 

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással 

kombinálva című pályázaton való részvétel  (2) 

 

T a l a b é r  Márta:  

Van valakinek kérdése? (Nem volt.)  

 

Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)  

 

Aki a határozati javaslatot elfogadja,  kérem, szavazzon!  

 

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

 

 

2/2013. (II.11.) képviselő -testületi  

h a t á r o z a t :  

 

 

1.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testülete elhatá rozza, hogy 

az Önkormányzat részt kíván venni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

által meghirdetésre kerülő KEOP -2012-5.5.0/B „Épületenergetikai 
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fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című 

pályázaton.  

2.)  Az Önkormányzat eredményes pályázat esetén a Jó Szerencsét 

Művelődési Központ  (cím: 8100 Várpalota, Szent István u. 14. hrsz.:  

98/2), a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde, Dúdoló Tagóvoda  

(cím: Várpalota, Tési út 3.  hrsz.: 3250/21),  valamint a Thuri György 

Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola  (cím: 

8100 Várpalota, Kossuth u. 6. hrsz.: 149) épületenergetikai fejlesztését  

kívánja végrehajtani.  

3.)  A teljes projektköltség: bruttó 170.200.000 - Ft  

A KEOP forrásból várható támogatás mértéke 85%: 144.670.000. -. Ft  

Önkormányzati  becsült saját forrás mértéke 15%: 25.530.000. - Ft.  

4.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testülete elhatározza, hogy a 

napelemes vil lanyáram termelő rendszer (napelemek) Jó Szerencsét  

Művelődési Központ tetőhéjalásán történő elhelyezéséhez hozzájárul . 

Mivel az épület  Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2009. (V. 4.) 

önkormányzati rendelete alapján helyi  védelem alatt álló objektum, 

ezért a napelemek elhelyezésével kapcsolatban a városi  főépítész 

bevonásával egyeztetést szükséges lefolytatni .  

5.)  A Képviselő -testület  kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a 

pályázott KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 

Önkormányzat saját  forrásának összegét, 25.530.000.- Ft önerőt ,  a 

2013. évi költségvetésében elkülöníti.  

 

 

Határidő:   azonnal  

Felelős:   Talabér Márta polgármester  

Végrehajtás előkészítésében részt vesz : VVV Iroda 

 

 

3.) Várpalota Város Önkormányzatának kezességvállalása a SZINDBÁD 

Kulturális és Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonpr ofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság által elnyert pályázat esetleges visszafizetése esetén

 (3) 

 

T a l a b é r  Márta:  

Van valakinek kérdése? (Nem volt.)  

 

Vélemény, hozzászólás? (Nem volt.)  

 

Aki a határozati javaslatot elfogadja,  kérem, szavazzon!  

 

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal a következő határozatot hozta:  
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3/2013. (II.11.) képviselő -testületi  

h a t á r o z a t :  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő -testülete úgy határoz, hogy 

kezességet vállal a Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kiemelten 

Közhasznú Nonprofit Kft. „Új, állandó turisztikai attrakciók létrehozása 

és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury -várban” című, 

142 .646.455 forint  összegű támogatásának visszafizetésére, amennyiben a 

Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program Irányító Hatósága azt teljes 

egészében, vagy részben visszavonná a Kedvezményezettől .  

 

 

Határidő:   a döntés megküldésére:  azonnal  

Felelős:   Talabér Márta polgármester  

Végrehajtásban közreműködik:  

Horváthné dr. Csomó Orsolya ügyvezető igazgató  

 

 

 

T a l a b é r  Márta:  

Köszönöm szépen! A rendkívüli ülést 7,15 órakor l ezárom. További szép 

napot kívánok mindenkinek!  

 

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

 

 

Talabér Márta          Sándor Tamás  

  polgármester                      aljegyző  
 

 

 

 

 

 

 

 


