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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

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

2016. III. 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 

 

mailto:varpalota@varpalota.hu


 2 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

A 2016. III. 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. november 9. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  
                                                                                                     polgármester 

 

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

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2016. november 24-i ülésén elfogadta 

az alábbi határozatot: 

 

 

…/2016. (XI. 24.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 129/2016. (VII. 15.), a 135/2016. 

(VIII.05.), a 137/2016. (VIII.05.), a 138/2016. (VIII.05.), a 139/2016. (VIII.26.), a 141/2016. 

(VIII.26.), a 142/2016. (VIII.26.), valamint a 157/2016. (IX.28.) 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. november 24. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 
            polgármester                                                                               jegyző 
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129/2016. (VII. 15.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező formában és 

tartalommal jóváhagyja Várpalota Város Önkormányzata és a Palotasport Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság között módosításra kerülő, egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelői 

szerződést. 

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

közvetetten birtokoló tagja nevében felhatalmazza Szoboszlay Istvánt, a Palotasport Nonprofit Kft. 

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

Határidő: a vagyonkezelői szerződés aláírására: 2016. július 30. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

            Szoboszlay István ügyvezető igazgató 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A vagyonkezelői szerződés 2016. július 15-én aláírásra került. 
 

135/2016. (VIII.05.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi alapítványokat 

az ott megjelölt összeggel támogatja: (...) 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződések aláírására.  

Határidő:  döntés megküldésére azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

                        Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

                        Varga Szilvia humánügyi referens 

A támogatási szerződések aláírásra kerültek. 
 

137/2016. (VIII.05.) 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 2016. augusztus 5-től hatályos 2. számú 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 módosítása és az egybeszerkesztett Szolgáltatási Szerződés 2016. 

augusztus 5-én aláírásra került. 
 

138/2016. (VIII.05.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata, mint megbízó 

és a Dr. Gömöri Krisztina Ügyvédi Iroda (székhelye: 1055 Budapest, Bihari János u. 20. IV/3.), mint 

megbízott között a Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, mint felperes által Várpalota Város 

Önkormányzata, mint alperes ellen indított és a Veszprémi Törvényszék előtt 4.P.21.078/2016. 

számon folyamatban lévő perújítási eljárásban kötendő Megbízási szerződést – a határozat melléklete 

szerinti formában és tartalommal – elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés aláírására.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A Megbízási szerződés 2016. augusztus 5-én aláírásra került. 
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139/2016. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a NIF Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt., a Bakonykarszt Zrt. és Várpalota Város Önkormányzata között a 8. sz. főút 

Várpalota elkerülő II. ütem Pétfürdői csomópont (29+700 – 33+100 km sz. között) kivitelezése 

tárgyú projekttel kapcsolatos közúti beruházás kivitelezési munkáinak építése kapcsán érintett, 

Várpalota város tulajdonában és a Bakonykarszt Zrt. kezelésében lévő ivóvíz távvezeték 

kiváltása/fejlesztése tárgyában kötendő Együttműködési Megállapodást elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás 

az aláírására – a határozat melléklete szerinti tartalommal –. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:          Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Az Együttműködési Megállapodás a NIF Zrt. részéről 2016. augusztus 12-én, a Bakonykarszt Zrt. és 

Várpalota Város Önkormányzata részéről 2016. augusztus 31-én aláírásra került. 
 

141/2016. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota településrendezési eszközeinek 

módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 

Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés elkészítését 

1.1. a Thury György tér, Táncsics Mihály utca 51/4. hrsz vonatkozásában a Vt-6 övezeti jelű 

településközpont vegyes terület határának módosítása, valamint  

1.2. a „Várpalota XV.—Kavics” védnevű bányatelek vonatkozásában a Magyar Kőtörő és 

Zúzalékgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (8422 Bakonynána, belterület 105 hrsz.) által benyújtott 

előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak ismeretében 

nem tartja indokoltnak. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen döntésről tájékoztassa az állami főépítészt, 

valamint a döntést az önkormányzat honlapján tegye közzé. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Mezei László főépítész 

A döntés az állami főépítésznek megküldésre, a honlapon közzétételre került. 
 

142/2016. (VIII.26.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy partnerként részt 

kíván venni az InAirQ című, CE069 számú projekt megvalósításában. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázat megvalósításához szükséges intézkedések megtételére. 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

partnerségi megállapodás aláírására. A partnerségi megállapodás jelen határozat mellékletét 

képezi. 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselőt-testülete a pályázat megvalósítása érdekében 

biztosítja a szükséges mértékű önrészt, 2.900.000,- Ft (7 715 EUR) értékben. A fedezet 

Várpalota Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.23.) 

Önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:     Talabér Márta polgármester 

Közreműködik:  Csöngető Petra pályázat előkészítő,  

Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

A partnerségi megállapodás 2016. augusztus 26-án aláírásra került, a projekt megvalósítása 

folyamatban van. 
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157/2016. (IX.28.) 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 2016. szeptember – 2017. 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:  2016. október 23. 

Felelős:  Campanari-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:   2016. szeptember- 2017. január közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

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:  2016. szeptember 30. 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik:       Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

 
  


