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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A 2016. II. 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, 2016. szeptember 13. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  
                                                                                                     polgármester 

 

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

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-i ülésén elfogadta 

az alábbi határozatot: 

 

 

…/2016. (IX. 28.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 51/2015. (IV.23.), a 29/2016. (III.31.), a 

32/2016. (III.31.), a 38/2016. (III.31.), a 40/2016. (III.31.), a 46/2016. (IV.28.), a 47/2016. (IV.28.), a 

48/2016. (IV.28.), az 50/2016. (IV.28.), az 51/2016. (IV.28.), az 52/2016. (IV.28.), az 55/2016. 

(IV.28.), az 56/2016. (IV.28.), az 57/2016. (IV.28.), a 63/2016. (V.19.), a 64/2016. (V.19.), a 66/2016. 

(V.26.), a 67/2016. (V.26.), a 68/2016. (V.26.), a 69/2016. (V.26.), a 70/2016. (V.26.), a 71/2016. 

(V.26.), a 95/2016. (V.26.), a 105/2016. (VI. 23.), valamint a 109/2016. (VI. 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, 2016. szeptember 28. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                                                                               jegyző 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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51/2015. (IV.23.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei 

Szervezetével kötendő ellátási szerződést jelen határozat 1. számú Melléklete szerint elfogadja, 

egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Járási Melinda egészségügyi, szociális és 

esélyegyenlőségi referens 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2016. évre 

vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátási szerződést készítse elő, és 

jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület 2016. áprilisi ülése elé. 

Határidő: 2016. április havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Járási Melinda egészségügyi, szociális és 

esélyegyenlőségi referens 

Az ellátási szerződés 2016. április 21-én aláírásra került. 
 

 

29/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Thury György páratlan vitézsége, kimagasló 

emberi tulajdonságai, példaképül szolgáló nagysága előtt tisztelegve, 1571. április 2-án 

Alsóorosztony területén bekövetkezett hősi halála 445. évfordulója alkalmából elfogadja – a 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Orosztony Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadásra kerülővel megegyező tartalmú, – jelen 

határozat mellékletét képező kiáltványt. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező kiáltvány 

aláírására. 

Határidő: 2016. április 2. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

A kiáltvány 2016. április 2-án Nagykanizsán ünnepélyes keretek között aláírásra került.  
 

 

32/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 

1.) A Képviselő-testület megismerte a 1084/2016. (II.29.) Korm. határozat 2. mellékletében 

nevesített, KEHOP-2.2.2 konstrukcióban megvalósuló várpalotai projekt ügyében a Bakonykarszt Zrt. 

és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatásában foglaltakat. 

2.)  Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalota I. 

számú szennyvízátemelő és kapcsolódó nyomóvezetékének fejlesztés megvalósítása érdekében a 

„Várpalota város szennyvízelvezetésének korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP - 2.2.2 azonosítószámú 

felhívásra, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel (1139 Budapest, Pap Károly u. 

4-6., képviseli: Nagy Sándor ügyvezető igazgató) közösen Támogatási Kérelmet nyújt be. A 

Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt 

célt a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel közös együttműködéssel valósítja meg. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, a határozatban foglaltaknak megfelelő, 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező, „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

MEGÁLLAPODÁS - Támogatási kérelem benyújtására” elnevezésű dokumentum aláírására. 

Határidő:  a konzorciumi szerződés aláírására: 2016. április 8. 

Felelős:          Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

A konzorciumi szerződés 2016. március 31-én aláírásra került. 

 

 

 

 



 4 

 

38/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2016. évben 

július 04-től - augusztus 12. napjáig terjedő időszakban biztosítja Várpalotán a helyben élő 6-12 

éves gyermekek számára nyári napközis táborozás lehetőségét.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a Képviselő-testület felhatalmazása 

alapján a 2016. évi költségvetés terhére 1 500 000 Ft erejéig gondoskodjon a 2016. évi nyári 

napközis tábor 2016. július 04- augusztus 12. közötti lebonyolításáról. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyári tábor programjának a lebonyolítására, az 

abban részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződéseket kösse meg. 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

40/2016. (III.31.) 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 m2 alapterületű, Várpalota Város Önkormányzatának 

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

szerződést köt 2016. február 29-étől 2017. 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: 2016. április 06. 

Felelős:   Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés határidőben aláírásra került. 
 

 

46/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1.)Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Bakonykarszt Zrt.-vel 2012. december 14-én 

aláírt Egyetértési nyilatkozat II. fejezete második bekezdésében Várpalota Város Önkormányzata által 

elismert fejlesztési forrás tartozás összegét ivóvíz ágazaton 15.696.772,- Ft, azaz tizenötmillió-

hatszázkilencvenhatezer-hétszázhetvenkettő forint és szennyvíz ágazaton 12.134.385,- Ft, azaz 

tizenkettőmillió-egyszázharmincnégyezer-háromszáznyolcvanöt forint mindösszesen 27.831.157,- Ft, 

azaz huszonhétmillió-nyolcszázharmincegyezer-egyszázötvenhét forint összegben elfogadja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a számviteli 

nyilvántartásba történő bevezetésről.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

47/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul Várpalota Város 

Önkormányzatának a Bakonykarszt Zrt.-vel szemben fennálló 2012. december 31-ig képződött 

fejlesztési forrás tartozás és a Bakonykarszt Zrt-vel szemben 2013-2015. években képződött 
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vagyonkezelési díj követelés összegének kompenzálásához 23.883.574,- Ft, azaz huszonhárommillió-

nyolcszáznyolcvanháromezer-ötszázhetvennégy forint összegben.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a számviteli 

nyilvántartásokon történő átvezetésről.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

48/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (6) bekezdése és a 2012. december 14-án aláírt 

Üzemeltetési szerződés kiegészítés 3. pont w.) bekezdése alapján a Bakonykarszt Zrt. 2013-2015. 

években keletkezett díjban meg nem térült visszapótlási kötelezettségét, mint a Bakonykarszt Zrt.-vel 

szemben fennálló követelését - mely 2013. évben 14.380.083,- Ft, 2014. évben 16.308.748,- Ft és 

2015. évben 15.161.018,- Ft - mindösszesen 45.849.849,- Ft, azaz negyvenötmillió-

nyolcsszáznegyvenkilencezer-nyolcszáznegyvenkilenc forint értékben elengedi.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Jegyző útján gondoskodjon a számviteli 

nyilvántartásokon történő átvezetésről.  

Határidő:  a döntés megküldésére azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

50/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 

 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva támogatja a 

Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolájának alapfeladatai között szereplő integráltan 

nevelhető enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása lehetőségének törlését a szakmai 

alapdokumentum 6.2.1.3. pontjából. 

 A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 4 példányban juttassa el a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

51/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva támogatja a 

Várkerti Általános Iskola székhelyintézményének és Inotai Tagiskolájának alapfeladatai között 

szereplő integráltan nevelhető enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása lehetőségének törlését a 

szakmai alapdokumentum 6.1.1.3. pontjából. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 4 példányban juttassa el a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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52/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében eljárva támogatja a 

Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és EGYMI szakmai 

alapdokumentumának 6. Köznevelési és egyéb alapfeladata pontjának kiegészítését az „egységes 

gyógypedagógiai, módszertani feladat (utazó gyógypedagógusi hálózat)” feladattal. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot 4 példányban juttassa el a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

55/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata és a 

Várpalotai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási feladatok ellátására 2014. január 1-jétől 2018. december 31-ig szóló Szolgáltatási 

Szerződés módosítását elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatási Szerződés módosításának és a 

módosításokat tartalmazó, egybeszerkesztett Szolgáltatási Szerződésnek az aláírására – a határozat 

melléklete szerinti tartalommal –. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A Szolgáltatási Szerződés 2016. április 29-én aláírásra került. 
 

56/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fás szárú növények védelméről szóló 

13/2010. (V.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát – első olvasatban – megtárgyalta. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet első olvasatban tárgyalt és elfogadott 

tervezetét – környezetvédelmi tárgyára tekintettel – a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésére hivatkozva tájékoztatásul küldje meg a szomszédos 

és az érintett önkormányzatoknak, továbbá véleményezés céljából küldje meg a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának – 30 napon belül kialakítandó – szakmai 

véleménye ismeretében a rendelet-tervezet végleges változatát terjessze a Képviselő-testület 2016. 

május havi ülése elé. 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Határidő:  2016. május havi képviselő-testületi ülés  

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

→Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete 

a fás szárú növények védelméről szóló 13/2010. (V.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

57/2016. (IV.28.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett – a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 

bekezdésében előírt - a települési önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2015. 

évi átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megállapítja, hogy a városban folyó 

gyermekvédelmi munka jó színvonalú.  

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Polgármesteri 

Hivatalban ezen a területen dolgozó ügyintézőknek, valamint a városban a gyermekvédelem területén 

dolgozó szakembereknek áldozatos munkájukért.  

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy 
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legkésőbb 2016. május 31-ig küldje meg a jelen határozattal elfogadott átfogó értékelést a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

Határidő  azonnal,  

illetve a Gyámhatóság részére történő megküldésre: 2016. május 31. 

Felelős:   Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

63/2016. (V.19.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-1.2.1-15 

jelű, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés Várpalotán” című 

pályázat támogatási kérelmének a benyújtásához kapcsolódó – a határozat mellékletét képező - 

konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

  Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

  Csöngető Petra projektmenedzser 

A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra került, a pályázat elbírálása folyamatban 

van. 
 

 

64/2016. (V.19.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a TOP-5.2.1-15 

jelű, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című pályázat 

támogatási kérelmének a benyújtásához kapcsolódó – a határozat mellékletét képező - konzorciumi 

együttműködési megállapodás aláírására.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:     Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:   

Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

  Csöngető Petra projektmenedzser 

A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra került, a pályázat elbírálása folyamatban 

van. 
 

66/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy  

1. részt vesz a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

által meghirdetett Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 7. prioritási tengelye 

keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) megvalósítása 

érdekében létrejövő helyi akciócsoportok (HACS) megalakítására kiírt regisztrációs eljárásban.  

2. A programhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása érdekében együttműködik a Bakony és 

Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesülettel. Az együttműködési megállapodás jelen határozat 

mellékletét képezi. Felkéri továbbá a Polgármestert, az együttműködési megállapodás aláírására. 

3. Pártoló tagként belép a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesületbe, vállalja a 30 

Ft/fő*lakosságszám összegű pártolói tagdíj befizetését, melynek számítási alapja a KSH 2014-ben 

kiadott helységnévtára alapján 20.106 fő. A 2016. évi pártolói tagdíj 603.180 Ft, melynek fedezete a 

költségvetésben rendelkezésre áll.  

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

A konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra került, a pályázat elbírálása folyamatban 

van. 
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67/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ és Várpalota Város Önkormányzata között, a várpalotai oktatási intézmények fenntartási-, 

valamint működtetési költségeinek viseléséről kötött megállapodás módosításának kiegészítéséről 

szóló előterjesztést és a következő döntést hozta: 

1.) A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyja a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Várpalota Város Önkormányzata között, a 

várpalotai oktatási intézmények fenntartási-, valamint működtetési költségeinek viseléséről 

kötött megállapodás módosításának kiegészítéséről szóló megállapodást. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítása 

kiegészítésének az aláírására. 

Határidő: a megállapodás aláírására: 2016. május 31. 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Kurta Károly IÜSZ vezető 

A megállapodás módosítása aláírásra került. 
 

 

68/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalotai Összevont Óvoda és 

Bölcsőde szervezeti átalakításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

1.)  A Képviselő-testület a hatályos jogszabályokat figyelembe véve a 2016/2017. nevelési évben 

indítható csoportok számát a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde tekintetében a korábbi 28 

csoport helyett 26 csoportban határozza meg. A Lurkó kuckó Központi Óvodában, valamint a Dúdoló 

Tagóvodában 5 óvodai csoport helyett 2016. szeptember 01-jétől 4 óvodai csoport indul. 

2.)  A Képviselő-testület támogatja a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde Lurkó kuckó 

Központi Óvodájában, valamint Dúdoló Tagóvodájában a fejlesztő szoba kialakítását, és felkéri a 

polgármestert, hogy a munkatervben szereplő soron következő képviselő - testületi ülésre mérje fel a 

fejlesztés költségeit és tegyen javaslatot a fejlesztés forrásainak biztosítására. 

3.)  A Képviselő-testület a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek 

számát 2016. szeptember 1. napjától 103 főben határozza meg.  

4.)  A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosítását terjessze a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére.  

Határidő:  döntés megküldésére: azonnal 

Felelős :  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

→104/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 

alapító okiratának módosító okiratát és az egybeszerkesztett Alapító Okiratot a mellékelt formában 

és tartalommal elfogadja. (...) 
 

69/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező formában és 

tartalommal jóváhagyja Várpalota Város Önkormányzata és a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság között módosítani kívánt, egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelői 

szerződést. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Talabér Márta polgármestert, és mint a Kft. 100%-os üzletrészét 

birtokoló tagja nevében felhatalmazza Horváth Tamás Józsefet, a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit 

Kft. ügyvezető igazgatóját a határozat mellékletét képező, jóváhagyott vagyonkezelői szerződés 

aláírására. 

Határidő: a vagyonkezelői szerződés aláírására: 2016. május 31. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

 Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A vagyonkezelői szerződés 2016. május 31-én aláírásra került. 
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70/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a beérkezett ajánlatok közül a kiírásban szereplő 

feltételek mérlegelése (formai és tartalmi szempontok) alapján a Signator Audit Könyvvizsgáló Kft.-t 

(8200 Veszprém, Radnóti tér 2.) bízza meg a Várpalotai Közüzemi Kft. könyvvizsgálói feladatok 

ellátásával 2016. június 01-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Tamás József ügyvezető igazgatót, hogy a könyvvizsgálói 

feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződést az ajánlattevővel az ajánlatban szereplő 

megbízási díjjal kösse meg. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 

Végrehajtásban közreműködik:  

Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

71/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzata 1.579.132,- Ft vissza nem térítendő támogatás igénylésére 

pályázatot nyújt be „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című 

pályázaton. 

2.) A pályázat célja: az Önkormányzat tulajdonában és a Palotasport Kft. vagyonkezelésében lévő 

Várpalota, 3215/7 hrsz-ú területen a sportcsarnok világítás korszerűsítésének megvalósítása és új 

sportág űzésére alkalmas pálya kialakítása. 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 1.579.132,- Ft összköltségű pályázat 

megvalósításához szükséges 394.783,- Ft önrészt az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletben elkülönített, pályázati önrészként is 

felhasználható 40.000 eFt fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja, és kötelezettségvállalásként a 

rendelet soron következő módosítása részeként elkülöníti. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat részeként jelen határozat 

alapján, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletben 

elkülönített, pályázati önrészként is felhasználható 40.000 eFt fejlesztési célú tartalék terhére 

nyilatkozatot írjon alá és nyújtson be a pályázat megvalósításához szükséges 394.783,- Ft saját forrás 

biztosításáról. 

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Palotasport Kft. előkészítése alapján 

haladéktalanul gondoskodjon a pályázat határidőben történő benyújtásáról. 

Határidő: pályázat benyújtására: 2016. június 2. 

a szükséges önrész elkülönítésére: a 2016. évi költségvetési rendelet soron 

következő módosításakor 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szoboszlay István, Palotasport Kft., ügyvezető igazgató 

A határozati határidőben végrehajtásra került, a pályázat nem nyert. 
 

95/2016. (V.26.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Várpalotáért Közalapítvány 2015. 

évi beszámolóját. 

2.) A Képviselő-testület felhívja a Közalapítvány kuratóriuma elnökének figyelmét, hogy az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 

szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az alapító által 

elfogadott 2015. évi beszámolót és a közhasznúsági jelentést helyezze letétbe és hozza nyilvánosságra. 

Határidő:  azonnal 

Felelős :  Németh Tibor kuratóriumi elnök 

Végrehajtásban közreműködik:  

Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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105/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozatot: 
1.  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki a Szépkorúak 

Otthona (8100 Várpalota, Honvéd u. 2.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének 

betöltésére a határozat mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a felhívásnak a kormányzati személyügyi 

igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán, valamint a városi honlapon való közzétételéről. 

3. Felkéri a Polgármestert a vezetői megbízással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Határidő: a felhívás közzétételére: haladéktalanul 

Felelős   : 2. pontban foglaltakért:dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

    A végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens  

3. pontban foglaltakért: Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási 

szakreferens 

A határozat határidőben végrehajtásra került, előterjesztés készül a szeptemberi képviselő-testületi 

ülésre. 
 

109/2016. (VI. 23.) képviselő-testületi határozatot: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Szabó Péter Dániel (sz.: 

Veszprém, 1981.03.07.) 8200. Veszprém, Fejesvölgyi u. 14. szám alatti lakossal a Várpalotai 

Hírcentrum Nonprofit Kft. cégvezető elnevezésű munkakör betöltésére munkaviszonyt létesítsen.  

2.) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. cégvezető 

elnevezésű munkakörének ellátására vonatkozó munkaszerződést 2016.07.01-től 2021.06.30. napjáig 

terjedő határozott időre bruttó 400.000,- Ft/hó munkabérrel Szabó Péter Dániellel a Kft. ügyvezető 

igazgatója megkösse, valamint ezen intézkedést a Kft. SzMSz-be átvezesse. 

3.) A 2.) pontban meghatározott munkabér összegére a fedezetet Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete a mindenkori költségvetéséből biztosítja. 

Határidő:      2016. június 30. 

Felelős   : Talabér Márta polgármester  

 Végrehajtásban közreműködik: Horváth Tamás ügyvezető igazgató  

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
  


