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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2017. 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, 2017. november 15. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  
                                                                                                    polgármester 

 

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

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. november 30-i ülésén elfogadta 

az alábbi határozatot: 

 

 

…/2017. (XI. 30.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 113/2017. (V.30.), a 115/2017. (V.30.), 

129/2017. (VI.29.), a 130/2017. (VI.29.), a 133/2017. (VI.29.), a 156/2017. (VII.17.), a 157/2017. 

(IX.04.), a 158/2017. (IX.04.), a 159/2017. (IX.04.), a 160/2017. (IX.04.), a 161/2017. (IX.04.), 

valamint a 162/2017. (IX.04.) 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. november 30. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 
           polgármester                                                                                jegyző 
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113/2017. (V.30.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy  

- a várpalotai belterületi 4149/244. hrsz-ú a.) kivett beépítetlen terület, b.) erdő, c.) 

lakótelep, együttesen 4 ha 6499 m2 térmértékű, természetben Várpalota, (Inota) Készenléti 

lakótelep ingatlant, 

- a várpalotai belterületi 4142/21. hrsz-ú kivett közpark megnevezésű, 3982 m2 területű, 

természetben Várpalota, (Inota) Készenléti lakótelep ingatlant, 

- a várpalotai belterületi 4139. hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1976 m2 

területű, természetben Várpalota, (Inota) Készenléti lakótelep ingatlant, 

- a várpalotai 4149/2. hrsz-ú kivett transzformátorház megnevezésű, 45 m2 területű, 

Várpalota, (Inota) Készenléti lakótelep ingatlant, 

- a várpalotai belterületi 4149/242. hrsz-ú kivett út megnevezésű, 1882 m2 területű, 

természetben Várpalota, (Inota) Készenléti lakótelep ingatlant, valamint 

- a várpalotai belterületi 4149/243. hrsz-ú kivett park megnevezésű, 1 ha1164 m2 területű 

ingatlant  

és az ajándékozási szerződésben feltűntetett ingóságokat a Bakonyi Erőmű Zrt-től (8401 Ajka, 

Gyártelep, Cg.: 19-10-500026) ajándék jogcímén Várpalota Város Önkormányzata köszönettel 

elfogadja a határozathoz mellékelt ajándékozási szerződésekben foglalt feltételekkel. 

2. Várpalota Város Önkormányzata vállalja az ingatlanok és a hozzájuk kapcsolódó ingóságok 

fenntartási és üzemeltetési költségek viselését. 

3. Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - az ajándékozási szerződések 

aláírására. 

Határidő: 2017. július 01. 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző 

Az ajándékozási szerződések 2017. június 07-én felek részéről aláírásra kerültek.  

 

 

115/2017. (V.30.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Várpalota Város Önkormányzatának 

1/1 arányban tulajdonát képező, a Veszprémi Földhivatalnál 184 helyrajzi számon Várpalotán 

nyilvántartott, természetben 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9. címen található ingatlanon új, 

alapvetően a kosárlabdázás céljára kialakításra kerülő sportcsarnok felépítését, az e célból a Thury 

Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.; adószáma: 

25929997-1-19) által a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez benyújtott sportfejlesztési 

program megvalósítását. Mindennek érdekében: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a látvány-csapatsport 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának 

és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet 

szerint 2017. április 28. napján benyújtott támogatási kérelem alapján a Thury Sport Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) – a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

(továbbiakban: Szövetség) támogatói döntése szerint – sportcélú tárgyi eszköz beruházást 

(továbbiakban: Beruházás) valósítson meg Várpalota Város Önkormányzatának az 1/1 tulajdonában 

lévő, a várpalotai 184 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon – mint nem forgalomképtelen 

önkormányzati törzsvagyonon – sportcsarnok, valamint telken belüli felszíni parkolók építése céljából 

az alábbi feltételekkel: 

a) Az Önkormányzat a Szövetség tagjaként működő Kft. részére, kizárólag sportcsarnok építési 

beruházás megvalósítása céljából az 1/1 tulajdonában lévő, Várpalota belterület 184 hrsz.-ú, 

természetben 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9. címen található ingatlan használatát átengedi. 

b) Az Önkormányzat hozzájárul az 1/1 tulajdonában lévő, Várpalota belterület 184 hrsz.-ú 

ingatlanra a Magyar Állam javára történő 15 évre szóló jelzálogjog bejegyzéséhez a beruházás 
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összegének 70%-a erejéig. Az Önkormányzat vállalja a bejegyzéshez kapcsolódó költségek 

megfizetését. 

c) A Beruházás eredményeként létrejött létesítmény elsősorban a várpalotai utánpótlássportot, az 

iskolai tanórákat és diáksport eseményeket, a különböző szintű, akár főiskolai-egyetemi 

oktatással való együttműködést, valamint egyéb közösségi célú eseményeket szolgálja. 

d) A Beruházás megvalósításához szükséges önerő fedezeteként, a Szövetség támogatói döntése 

esetén, az abban foglaltak szerint az Önkormányzat legfeljebb nettó 300.000 eFt összeget 

biztosít a Kft. részére. 

e) A Beruházással létrejött vagyon teljes körű üzemeltetéséről, karbantartásáról, 

állagmegóvásáról, felújításáról, valamint őrzéséről az üzembe helyezést követő 15 évben, – 

mint a Szövetség által támogatott szervezet – a Kft. gondoskodik. 

f) A Kft vállalja, hogy: 

– a Beruházást a Szövetség támogatói döntése esetén megvalósítja; 

– legalább a Beruházás üzembe helyezését követő 15 évben a csarnok sportcélú, 

elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvényben (továbbiakban: TAO tv.) meghatározott módon 

fenntartja; 

– legalább a Beruházás üzembe helyezését követő 15 évben a csarnokot iskolai és diák-, 

főiskolai-egyetemi sportesemények, szabadidősport események és más, közösségi célú 

(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából – a TAO tv.-ben 

előírt időtartamban – ingyenesen, vagy kedvezményes áron hasznosítja; 

– a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormány rendelet szerint 

benyújtott sportfejlesztési programját megvalósítja; 

– a Beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig köteles a 

tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal 

növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése terhével; 

– a Beruházás megvalósítására – figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvényben foglaltakra – pályázatot ír ki, és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes 

ajánlattevővel köt szerződést; 

– a Beruházás, továbbá a hasznosítás során valamennyi vonatkozó jogszabályi előírást 

betart. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1. d) pontban megjelölt, Várpalota Város 

Önkormányzata által vállalt önerőt Várpalota Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről 

szóló 3/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet céltartalékban szereplő előirányzata terhére biztosítja. 

3. Várpalota Város Önkormányzata, – jelen határozatban meghatározott feltételekre figyelemmel – 

megállapodást köt a Kft.-vel a Beruházás megvalósítása érdekében. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Várpalota város polgármesterét a Beruházás megvalósításához 

szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok, a Kft.-vel kötendő beruházási megállapodás, illetve a 

sportfejlesztési program megvalósítását elősegítő egyéb okiratok aláírására. 

Határidő: az egyes pontokra értelem szerint 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Onofer Attila ügyvezető, Thury Sport Nonprofit Kft. 

Végrehajtásban közreműködik:  

Sándor Tamás aljegyző 

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Bérczes Beáta jogi előadó 
A TAO támogatásról döntés még nincs, a hiánypótlás a Thury Sport Kft részéről folyamatban van. 
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129/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 

„Elektromos töltőállomás Várpalotán” című, GZR-T-Ö-2016-0033 azonosítószámmal 

nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés, annak valamennyi 

mellékletének, továbbá a kapcsolódó egyéb jognyilatkozatok és dokumentumok előkészítésére 

és aláírására. 

2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a 2 db, 2 x 22 kW teljesítményű elektromos 

töltőállomást a 8100 Várpalota, Mártírok útján kialakított parkolóban, valamint a Gál Gyula 

Városi Sportcsarnok mellett található parkolóban kívánja megvalósítani.  

3. A teljes projektköltség: bruttó 7.021.322.-Ft 

A pályázati forrásból várható támogatás mértéke bruttó 4.951.994.-Ft 

Önkormányzati becsült saját forrás mértéke: bruttó 2.069.328.-Ft 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzat saját 

forrásának összegét, bruttó 2.069.328.-Ft önerőt, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből 

biztosítja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Csöngető Petra pályázat előkészítő  

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A Támogatási szerződés 2017. július 4-én aláírásra került, a projekt megvalósítása 

folyamatban van. 

 

 

130/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért Várpalota Város Önkormányzata, 

mint egészségügyi ellátás nyújtására kötelezett, valamint az Abkarovits és Mohai Fogászati és 

Szájsebészeti Szolgáltató Kft, mint egészségügyi szolgáltató között 2017. január 16-án – 

egészségügyi szolgáltatási tevékenység keretében gyakorolt fogorvosi ellátás az 5. számú 

fogorvosi körzetben tárgyban – megkötött feladat-ellátási szerződés 2017. augusztus 31. napjával, 

közös megegyezéssel történő megszüntetésével. 

Határidő: a feladat-ellátási szerződés megszüntetésére: 2017. augusztus 31. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Határidőben végrehajtásra került. 

2.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a 

Várpalota 5. számú fogorvosi körzet ellátása tekintetében Dr. Szabó Erika fogszakorvossal a 

tartós helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződést annak érdekében, hogy 2017. 

szeptember 01. napjától a feladatellátás biztosításához szükséges engedélyezési eljárás 

végrehajtható legyen, legkésőbb 2017. július 30. napjáig kösse meg. 

Határidő: a tartós helyettesítésre vonatkozó feladat-ellátási szerződés aláírására: 

2017. július 30. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Határidőben végrehajtásra került. 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a város polgármesterét, hogy a 

határozatot és a szükséges dokumentumokat juttassa el a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya, valamint a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

Határidő: az egyes aláírásoktól számított 8 napon belül 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat egyes pontjaiban foglaltak határidőben végrehajtásra kerültek. A Várpalota 5. számú 

fogorvosi körzet ellátása jelenleg a határozat szerint helyettesítéssel megoldott.  
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133/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közüzemi Kft. által 274.421 

eFt összegű, 96 hónapos futamidejű beruházási hitel felvételéhez hozzájárul. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Közüzemi Kft. 274.421 eFt 

beruházási hitel felvételéhez a teljes hitelösszeg, valamint a járulékos költségei erejéig 

készfizető kezességet vállal. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a készfizető kezességvállalási 

megállapodás és a kezességvállalási díjról szóló megállapodás aláírására. 

4. Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1 

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat megvalósításához szükséges önrész 

finanszírozásához, adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárulási kérelmet nyújt be 

Magyarország Kormányához. 

5. Várpalota Város Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1 

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat megvalósításához szükséges önrész 

finanszírozásához biztosítandó kezességvállalása céljából hozzájárulási kérelmet nyújt be 

Magyarország Kormányához. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozzájárulási kérelem benyújtására - a 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája közreműködésével a Magyar 

Államkincstár Önkormányzati Előirányzat-gazdasági modulján keresztül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a hozzájárulási kérelem 

benyújtásához szükséges jogi nyilatkozatok megtételére. 

6. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kezességvállalásból eredő kockázatot az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe terveztesse be. 

7. A Képviselő-testület felkéri a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az eljárás 

során folyamatosan működjön együtt a Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájával, 

továbbá folyamatosan tájékoztassa Várpalota Város Önkormányzatát. 

Határidő:  a hozzájárulási kérelem benyújtására és az ahhoz szükséges jogi nyilatkozatok 

megtételére: 2017. augusztus 31. 

 a kezességvállalásból eredő kockázat 2018. évi költségvetésbe történő betervezésére: 

2018. február 15. 

az adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos eljárás során történő együttműködésre: 

az eljárás lezárultáig folyamatosan 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Várpalotai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 

Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 

186/2017. (X.10.) képviselő-testületi határozat: 

„Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 133/2017. (VI.29.) határozatát visszavonja 

és helyette a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése 

című pályázathoz kapcsolódó, adósságot keletkeztető ügyletének és Várpalota Város 

Önkormányzatának kezességvállalási hozzájárulási kérelmére tárgyában az alábbiak szerint dönt: 

(…)” 

Az adósságot keletkeztető ügylet kérelmek (önkormányzat kezességvállalására és a gazdasági 

társaság hitelfelvételére) 2017. október 19-én a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra kerültek, az 

elbírálás folyamatban van. 
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156/2017. (VII.17.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Terület és Településfejlesztési Operatív 

Program TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívása 

keretében tervezett Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) kidolgozása Veszprém 

megyében című támogatási kérelem benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerint a 

támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb 

kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás  

Veszprém Megyei Önkormányzat részéről 2017. július 26-án, 

Ajka Város Önkormányzata részéről 2017. július 28-án, 

Pápa Város Önkormányzata részéről 2017. augusztus 7-én, 

Balatonfüred Város Önkormányzata részéről 2017. augusztus 8-án, 

Tapolca Város Önkormányzata részéről 2017. augusztus 8-án, 

Várpalota Város Önkormányzata részéről 2017. augusztus 10-én 

került aláírásra. 

 

 

157/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Várpalota 

belterület 23 hrsz.-ú ingatlanon álló iskolaépületben a volt szakiskola által 2015. június 30-ig 

használt területet a Várkerti Általános Iskolában tanuló diákoknak a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet 2. számú mellékletében minimálisan előírt teremszámú oktatása-nevelése érdekében 2017. 

szeptember 5-től a Veszprémi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adja át. 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében felhatalmazza a Város 

Polgármesterét a Veszprémi Tankerületi Központtal 2016. december 14-én megkötött 

vagyonkezelési szerződés, valamint az átadás-átvételéről szóló megállapodás, volt szakiskola által 

használt területtel történő kiegészítését tartalmazó módosításának az aláírására. 

Határidő: 2017. szeptember 12. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A vagyonkezelési szerződés, valamint az átadás-átvételéről szóló megállapodás - a volt szakiskola 

által használt területtel történő kiegészítését tartalmazó - módosítása 2017. szeptember 5-én 

aláírásra került. 

 

 

158/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a központi háziorvosi ügyelet 

feladatának ellátásához 2017. június 01. napjától 2018. május 31. napjáig 17,44 Ft/hó/fő 

összeggel járul hozzá. 

2.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2017. május 31. napjáig fizetett hozzájárulás (18,77.-

Ft/fő/hó) összegéhez képest mutatkozó különbözetet: 1,33.-Ft/fő/hó összeget 2017. június 01. 

napjától 2018. május 31. napjáig fejlesztési támogatásként adja át a Társulás részére a központi 

háziorvosi ügyeleti feladat-ellátás minőségének megtartása érdekében. Ezt a támogatást kizárólag 

fejlesztésre, gép-, műszer- és eszköz-beszerzésre lehet felhasználni, és eszerint kell vele 

elszámolni. Így az önkormányzati támogatás teljes összege 2017. június 01. napjától 2018. május 

31. napjáig továbbra is 18,77.-Ft/fő/hó. 

3.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről Várpalota Kistérség Többcélú 
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Társulását (a továbbiakban: Társulás) értesítse, és felhatalmazza a Társulással a finanszírozási 

megállapodás megkötésére, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: – az 1)-2) pontokra: folyamatos 

 – a 3) pontra: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A finanszírozási megállapodás aláírásra került 2017. szeptember 4-én. 

 

 

159/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint  

- a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota 

ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, valamint  

- a 21-11439-1-002-01-03 MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota 

szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, 

a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített, 2018-2032 időszakra vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terv jelen határozat 1. számú mellékletében szereplő felújítási és pótlási, illetve beruházási 

tervrészét megfelelő tartalmúnak minősíti, elfogadja és javasolja a tervrészek jóváhagyásra történő 

benyújtását. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben megküldésre a Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. részére. 

 

 

160/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, 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. augusztus 1-jétől 2018. február 1-ig díjfizetési 

(bérleti díj) kötelezettség nélkül.  

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

kölcsönvevőt terheli. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2017. szeptember 5-én aláírásra került. 

 

 

161/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete - hivatkozva a közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 32. § (2) bekezdésében foglaltakra - jóváhagyja a Várpalota Város 

Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonában lévő, Várpalota belterület 408/3, 446, 3452, 3508 és 516/3 

hrsz.-ú ingatlanok művelési ágának „kivett közterület”-ről „kivett helyi közút”-ra történő változtatását, 

mivel ezen ingatlanok funkciója a valóságban is közút.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a művelési ág változtatások ügyében a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál járjon el. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

A határozat végrehajtásra került, a földhivatali eljárás lezárult. 
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162/2017. (IX.04.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a 1281/2017. (VI.2.) Korm. határozatban 

foglaltakkal, mely értelmében Várpalotán a Nemzeti Sportközpontok beruházásában az Önkormányzat 

által biztosított, és a Magyar Állam tulajdonába átadásra kerülő területen tanuszoda kerül felépítésre, 

majd a Nemzeti Sportközpontok által fenntartásra és üzemeltetésre.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét a határozat mellékletét képező, a Nemzeti 

Sportközpontok, mint beruházó és építtetővel kötendő előzetes megállapodás aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Budai Viktória műszaki ügyintéző 

Az előzetes megállapodás Várpalota Város Önkormányzata részéről 2017. szeptember 4-én, a 

Nemzeti Sportközpontok részéről 2017. szeptember 18-án aláírásra került. 

 

 


