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                      Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2017. 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, 2017. szeptember 05. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  
                                                                                                    polgármester 

 

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

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. szeptember 21-i ülésén elfogadta 

az alábbi határozatot: 

 

 

…/2016. (IX. 21.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 42/2016. (IV.21.), a 161/2016. 

(XI.17.), a 10/2017. (I.26.), a 32/2017. (III.23.), a 47/2017. (IV.12.), az 51/2017. (IV.12.), a 

62/2017. (IV.27.), a 65/2017. (IV.27.), a 68/2017. (IV.27.), a 79/2017. (V.25.), a 82/2017. 

(V.25.), a 83/2017. (V.25.), a 103/2017. (V.25.), a 104/2017. (V.25.)  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. szeptember 21. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 
           polgármester                                                                                jegyző 
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42/2016. (IV.21.) 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: Varga Szilvia humánügyi referens 

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

017. évre vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátási szerződést készítse 

elő, és jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület 2017. áprilisi ülése elé. 

Határidő: 2017. április havi képviselő-testületi ülés 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens

43/2017. (IV.12.) 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. (...) 

Az ellátási szerződés 2017. április 12-én aláírásra került. 
 

 
161/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatt 

található, Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló 110/1 helyrajzi számú, 100m
2
 területű 

helyiségrészt a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet használatába adja 2016. november 1-jétől 2018. május 

31-ig díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség nélkül.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, áram, stb.) megfizetése 

a kölcsönvevőt terheli.  

A Képviselő-testület felkéri a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet elnökét, hogy évente, május 31-ig a 

Szövetkezet előző évi működéséről, bevételei-kiadásai alakulásáról írásban tájékoztassa a Képviselő-

testületet.

110/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és 

Értékesítő Szövetkezet (8100 Várpalota, Mártírok u. 1.) 2016. évben végzett tevékenységéről, 

működéséről szóló beszámolóját elfogadja.  

 

 

10/2017. (I.26.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Erdődy Pálffy Tamás u. 12. szám alatt 

található, Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló 509/A/35 helyrajzi számú, 

331 m
2
 alapterületű helyiségből tároló használatával összesen 189 m

2
 területű helyiség részt - 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről valamint 

elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenes használatába adja 2017. február 1-jétől 2017. 

augusztus 1-ig díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség nélkül.  

A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, áram, stb.) 

megfizetése a kölcsönvevőt terheli. 

A Képviselő-testület felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió 

vezetőjét, hogy 2017. május 31-ig a Szeretetszolgálat a 8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás 

u. 12. sz. alatt végzett tevékenységéről írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.
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109/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

Egyesület Várpalotai Csoport 2016. évről szóló szakmai beszámolóját és pénzügyi 

elszámolását elfogadja.  

 

 

32/2017. (III.23.) képviselő-testületi határozat: 
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Várpalota Város 

Önkormányzatánál az országos ASP rendszerhez történő csatlakozás infrastrukturális és 

egyéb feltételeinek megteremetéséhez szükséges rendszerek kiépítésével, azokhoz 

szükséges szervezetfejlesztéssel. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-

VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérelmet nyújtson be, 

valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket 

és jogokat gyakorolja. 

3) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt készítse elő, 

és határidőn belül nyújtsa be, majd a bírálatot követően a pályázat eredményéről 

tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2017. április 03. 

   a Képviselő-testület tájékoztatására: a támogatási kérelem elbírálását követő  

   ülésen 

   a rendszer kiépítésére: 2018. június 30. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

Az Önkormányzat támogatási kérelme alapján a Miniszterelnökség, mint Támogató, 

támogatásra alkalmasnak minősítette pályázatunkat, és „Várpalota Város Önkormányzata 

ASP Központhoz való Csatlakozása” céljára 8.999.996,- Ft vissza nem térítendő 

támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. A projekt fizikai befejezésének tervezett 

időpontja: 2018. június 29., a záró kifizetés igénylés benyújtásának a határideje: 2018. 

augusztus 28. A támogatás összegéből 6.000.000,- Ft használható fel 2017 évben. 

 

 

47/2017. (IV.12.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata 

2017. évi költségvetése dologi kiadásainak terhére a Palotasport Egészségügyi és 

Sportszervezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, a 

Thury Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása céljából, utólagos 

elszámolási kötelezettséggel 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét 

a 3.000.000,- Ft átadásának feltételeit, az elszámolás határidejét rögzítő megállapodás, 

Várpalota Város Önkormányzata nevében történő aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban részt vesz: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A megállapodás 2017. április 12-én aláírásra került, az elszámolás megtörtént. 
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51/2017. (IV.12.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a TOP-

5.2.1-15-VE1-2016-00006 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez 

kapcsolódó támogatási szerződés, annak valamennyi melléklete, így különösen az 

adatfeldolgozási megbízási szerződés, a konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint 

a kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok és dokumentumok előkészítésére és aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

A konzorciumi megállapodás és a támogatási szerződés 2017. június 16-án a felek részéről 

aláírásra került. A projekt megvalósítása folyamatban van. 

 

 

62/2017. (IV.27.) képviselő-testületi határozat: 

 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Női 

Információs és Szolgáltató Központok (Nő-Köz-Pont) létrehozására kiírt pályázati felhívásra 

(Nők a családban és a munkahelyen (standard) - EFOP-1.2.9-17) támogatási igényt kíván 

benyújtani. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat 

benyújtásához szükséges nyilatkozatokat megtegyék és a Fiatal Családosok Klubjának 

Egyesületével az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodást aláírják. 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

A konzorciumi megállapodás 2017. június 12-én a felek részéről aláírásra került, a 

pályázat 2017. június 16-án benyújtásra került, elbírálás alatt áll. 

 

 

65/2017. (IV.27.) 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 2016. évi átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadja. 

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

folyó család és 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 

család és gyermekvédelem területén dolgozó szakembereknek áldozatos munkájukért.  

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri Várpalota Város 

Jegyzőjét, hogy legkésőbb 2017. május 31-ig küldje meg a jelen határozattal elfogadott átfogó 

értékelést a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya részére. 

Határidő: azonnal, illetve a Gyámhatóság részére történő megküldésre: 2017. május 31. 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozatban foglalt intézkedés határidőben végrehajtásra került. 
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68/2017. (IV.27.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város területén gépjárművel történő 

várakozás szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.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 Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási 

Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának. 

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

Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának – 30 napon 

belül kialakítandó – szakmai véleménye ismeretében a rendelet-tervezet végleges változatát 

terjessze a Képviselő-testület 2017. május havi ülése elé. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Határidő:  2017. május havi képviselő-testületi ülés  

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2017. (V.26.)  önkormányzati 

rendelete a város területén gépjárművel történő várakozás szabályozásáról szóló 13/2005. 

(IV.05.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

79/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy Várpalota egyes közúti szakaszainak helyi közúttá, illetve országos közúttá minősítése 

és az útszakaszok átadás-átvétele tárgyában a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel megkötendő 

előzetes megállapodást – a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - aláírja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az út átadás-átvételekkel 

kapcsolatos feladatok teljes körű lebonyolítására, valamint az átadás-átvételhez szükséges 

jognyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

Az előzetes megállapodás aláírásra került, az út átadás-átvélekkel kapcsolatos feladatok 

végrehajtása folyamatban van. 

 

 

82/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat mellékletében 

foglalt tartalommal elfogadja a Várpalota Város Önkormányzata (8100 Várpalota, Gárdonyi 

Géza utca 39.) és a General Medicina Egészségügyi Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota, Szent 

Imre utca 6.) között járóbeteg szakellátásra vonatkozó, 2001. január 1-jétől hatályos 

feladatátvállalási szerződés módosítását. 

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

képező szerződésmódosítás aláírására. 

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2017. május 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

A feladatátvállalási szerződés módosítása 2017. május 31-én aláírásra került. 
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83/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota Város 

Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata, mint Megbízók, Várpalota Kistérség 

Többcélú Társulása, mint Megbízott, valamint a Térségi Népjóléti Gondozási Központ (a 

továbbiakban: TNGK), mint Közreműködő között a TNGK által intézményi ellátottak részére 

biztosított szállítási szolgáltatás és ennek finanszírozása tárgyában kötött megbízási 

szerződés, jelen határozat mellékletét képező módosítását. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Katona Csaba alpolgármestert a megbízási szerződés 

módosításának aláírására. 

Határidő: a szerződésmódosítás megkötésére: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A megbízási szerződés módosításának az aláírására határidőben sor került.  

 

 

103/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a Várpalotáért 

Közalapítvány 2016. 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 2016. 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, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés az 

Országos Bírósági Hivatal honlapján közzétételre került. 

 

  

104/2017. (V.25.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az „Egy 

Mosolyért” Közalapítvány 2016. 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 2016. évi 

beszámolót és a közhasznúsági jelentést helyezze letétbe és hozza nyilvánosságra. 

Határidő:  azonnal 

Felelős :  Csehné Huszics Márta a kuratórium elnöke 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került, a beszámoló és a közhasznúsági jelentés az 

Országos Bírósági Hivatal honlapján közzétételre került. 

 
 


