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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2017. április 27-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

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

2017. I. negyedév 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző 

                      Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző 

 

 

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 2017. I. negyedévben lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

készült jelentést csatoltan előterjesztem. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelentés megvitatását követően fogadja el a 

határozati javaslatot! 

 

 

V á r p a l o t a, 2017. április 10. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  
                                                                                                     polgármester 

 

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

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. április 27-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

 

…/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 
 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 16/2016. (II.18.), a 96/2016. (V.26.), a  

176/2016. (XI.24.), a 20/2017. (II.23.), a 26/2017. (II.23.), a 34/2017. (III.23.), a 35/2017. 

(III.23.), valamint a 38/2017. (III.23.) 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, 2017. április 27. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                                                                               jegyző 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 13/2010. (II. 04.) 

képviselő testületi határozatában meghatározott minimális helyiségbérleti díjak mértékét 

változatlanul hagyja. (...) 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági Bizottságot és a Pénzügyi Bizottságot, hogy a 

minimális helyiségbérleti díjak 2017. évi mértékének meghatározása tárgyában alakítsa ki 

állásfoglalását és azt terjessze a Képviselő-testület elé.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

  2.) pontra: 2017. február havi képviselő-testületi ülés 

Felelős:    Talabér Márta polgármester 

  2.) pontért: Gazdasági Bizottság elnöke, Pénzügyi Bizottság elnöke 

Végrehajtásban közreműködik:  

Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző 

→18/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet 38. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a 13/2010. (II. 04.) 

képviselő-testületi határozatában meghatározott minimális helyiségbérleti díjtáblázatot 2017. 

március 1-jétől az alábbiak szerint módosítja: (…)  

 

96/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Várpalotáért Közalapítvány 

Kuratóriumának Elnökét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi 

CLXXVII. törvény 11. § (1) bekezdésének megfelelően a Közalapítvány alapító okiratát 

vizsgálja felül és a módosított alapító okiratot terjessze elő legkésőbb a Képviselő-testület 

2017. február havi ülésére.  

Határidő:  2017. február havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Németh Tibor kuratóriumi elnök 

→13/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotáért Közalapítvány - a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény szabályainak megfelelően - módosított, egységes szerkezetű Alapító 

Okiratát, e határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. (...) 

 

176/2016. (XI.24.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza a 232/2013. (XI.28.) 

képviselő-testületi határozattal elfogadott „Várpalota Város Közművelődési Koncepciója” 

felülvizsgálatát – a Humán Erőforrás Bizottság koordinálásával -, a koncepció mellékletében 

13.1.3. pont alatt szereplő „Hagyományos városi rendezvények” Berta Józsefről való 

megemlékezéssel történő kiegészítésével.  

Határidő: 2017. március havi képviselő-testületi ülés 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

  Galambos Szilvia, Humán Erőforrás Bizottság elnöke 

Végrehajtásban közreműködik: Humán Erőforrás Bizottság 
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→ 41/2017. (III.23.) képviselő-testületi határozat: 
1 . )  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 

Közművelődési Koncepciójának módosítását – a határozat melléklete szerinti formában és 

tartalommal – e l f o g a d j a. 

 

20/2017. (II.23.) képviselő-testületi határozat: 
1 . )  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata és 

Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2017. évi programját – a 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal – e  l  f  o  g a d  j  a .  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a határozat mellékletét képező, 

2017. évi együttműködési program aláírására. 

Határidő: 2017. március 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   

 Sándor Tamás aljegyző 

Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

Az együttműködési program 2017. március 15-én Petrozsényben aláírásra került. 

 

26/2017. (II.23.) 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 2017. február– 2017. június 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: 2017. március 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Az oklevelek átadása a 2017. március 15-i városi ünnepségen, a Thury-vár Lovagtermében 

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

ösztöndíjban részesülő pályázók részére folyamatosan gondoskodjon a támogatások átutalásáról. 

Határidő:  2017. február- 2017. június közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Végrehajtás folyamatos 2017. június hónappal bezárólag. 
4.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a 138/2015. (IX. 24.) képviselő-

testületi határozattal elfogadott szabályzat értelmében az ösztöndíjban részesülő tanulók és 

tanintézményük nevét, valamint a támogatás havi összegét hozza nyilvánosságra. 

Határidő:  2017. március 10. 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Határidőben végrehajtásra került. 

 

34/2017. (III.23.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 41. sorszámú Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-2032 évekre 

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 
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és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazásra megkötött - jelen határozati javaslat mellékletét képező – visszavonásig 

érvényes Megállapodás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

A Megállapodás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 

Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 

szól. 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

Határidő:  a Megállapodás aláírására: 2017. március 31. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A megállapodás 2017. március 29-én aláírásra került. 

 

35/2017. (III.23.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 50. sorszámú Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a 2018-

2032 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére vonatkozó napirendi pontot. 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-

testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz- 

és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével. 

A meghatalmazásra megkötött - jelen határozati javaslat mellékletét képező – visszavonásig 

érvényes Megállapodás terjedjen ki arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó 

Tervet készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet által 

megállapított véleményezés átvételét követően, a 2018-2032 évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban képviselje az Önkormányzatot. 

A Megállapodás visszavonásig érvényes, így az elkövetkező években készítendő Gördülő 

Fejlesztési Tervek elkészítésére, benyújtására és a jóváhagyási eljárásban való képviseletre 

szól. 

Egyúttal a Képviselő-testület elfogadja, hogy a mindenkor érvényes igazgatási és szolgáltatási 

díjakat a BAKONYKARSZT Zrt. a jóváhagyási eljárás megindítása érdekében befizeti és 

amennyiben lehetséges, akkor a használati díjak terhére elszámolja. Amennyiben ez nem áll 

rendelkezésre, akkor az Önkormányzat a BAKONYKARSZT Zrt. részére az igazgatási és 

szolgáltatási díjat megfizeti. 

Határidő:  a Megállapodás aláírására: 2017. március 31. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A megállapodás 2017. március 29-én aláírásra került. 
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38/2017. (III.23.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Várpalota, 

Erdődy P. T. u. 27-29. szám alatti 432/5/A/26 hrsz.-ú, 17 m
2
 alapterületű, Várpalota 

Város Önkormányzatának tulajdonában álló „garázs” megnevezésű ingatlanra a 

Főkefe Nonprofit Kft.-vel haszonkölcsön szerződést köt 2017. március 1-jétől 2018. 

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. 

Határidő: az ingyenes haszonkölcsön szerződés megkötésére: 2017. március 31.  

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző 

Az ingyenes haszonkölcsön szerződés Polgármester Asszony részéről 2017. március 31-én 

aláírásra került, a szerződés a Főkefe Nonprofit Kft. részére megküldésre került. 

 

 

 

 
 


