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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2016. 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, 2016. április 12. 

 

 

 

                                                                                                               Talabér Márta  
                                                                                                                  polgármester 

 

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

 

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

 

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

alábbi határozatot: 

 

 

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

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 137/2015. (IX.24.), a 192/2015. 

(XII.17.), az 1/2016. (I.29.), a 2/2016. (I.29.), a 3/2016. (I.29.), a 6/2016. (II.18.), a 7/2016. 

(II.18.), a 8/2016. (II.18.), a 9/2016. (II.18.), a 10/2016. (II.18.), a 12/2016. (II.18.), a 15/2016. 

(II.18.), a 21/2016. (II.18.), a 23/2016. (III.31.), a 25/2016. (III.31.), a 26/2016. (III.31.), a 

27/2016. (III.31.), a 28/2016. (III.31.), a 30/2016. (III.31.), valamint a 31/2016. (III.31.) 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. április 28. 

 

 

 

Talabér Márta                                                                             dr. Ignácz Anita Éva 
  polgármester                                                                                           jegyző 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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137/2015. (IX.24.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik – az 51/2007. 

(III.26.) Kormányrendeletben szabályozott – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához, melynek keretében támogatja a szociálisan rászoruló 

várpalotai felsőoktatási hallgatókat 2016. évben 1.250.000 Ft előirányzat keretösszegig.  

2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy Várpalota Város Önkormányzata 

2016. évi költségvetésének összeállítása során a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázatra előirányzott összeget működési céltartalékként szerepeltesse a 

rendelettervezetben. (...) 

Határidő:   a nyilatkozat megküldésére: 2015. október 01. 

                    a pénzügyi fedezet biztosítására: 2016. évi költségvetés tervezése és elfogadása 

Felelős:      Talabér Márta polgármester  

            dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:   
             Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

             Varga Szilvia humánügyi referens 

A nyilatkozat határidőben megküldésre került, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 

pénzügyi fedezet működési céltartalékként elkülönítésre került. 

 

 

192/2015. (XII.17.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a társaság egyik tagjának legfőbb szerve 

úgy dönt, hogy a Várpalotai Városbiztonság Kft-ben az önkormányzat a jövőben nem kíván tagként 

részt venni és egyetért a Kft. jogutód nélküli megszüntetésével. Felhatalmazza a Polgármestert, mint a 

Kft. többségi tulajdonosának törvényes képviselőjét a Kft. taggyűlésének összehívására jelen határozat 

1. mellékletét képező meghívóval 2016. január 15. napjára. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

taggyűlésén támogassa jelen határozat 2. mellékletét képező javadalmazási szabályzat elfogadását. 

3.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

taggyűlésén támogassa a Kft. végelszámolás útján történő jogutód nélküli megszűnésének 

elhatározását azzal, hogy a végelszámolás kezdő időpontja 2016. január 15. napja. 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

taggyűlésén támogassa azt a határozatot, hogy végelszámolóként 2016. január 15. napjával kezdődően 

kerüljön megbízásra Kotzó Szabolcs (An.: Megyeri Márta) Várpalota, Tábormező utca 14. szám alatti 

lakos, aki végelszámolói feladatait megbízási jogviszony keretében látja el. 

5.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kft. 

végelszámolója a végelszámolási eljárásban a jogi képviselői feladatok ellátására adjon megbízást dr. 

Horváth Klaudia ügyvéd részére. 

Határidő: a taggyűlés összehívására: 2015. december 30. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: dr. Ignácz Anita Éva jegyző és dr. Horváth Klaudia ügyvéd 

A taggyűlés határidőben összehívásra, 2016. január 15-én megtartásra került. A taggyűlés 

egyhangúan a végelszámolásról döntött, a végelszámolási eljárás folyamatban van. 
 

 

1/2016. (I.29.) 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, jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződést, 

egyben felhatalmazza az alpolgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Határidő: a szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 
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2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésébe a 

megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához szükséges fedezetet tervezze 

be. 

Határidő: a fedezet tervezésére a 2016. évi költségvetésben: 2016. február 15. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző 

A megbízási szerződés határidőben aláírásra került, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a 

fedezet elkülönítésre került. 
 

 

2/2016. (I.29.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzata a vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a Várpalotai Rendőrkapitányság 

részére a tevékenységének támogatása céljából tulajdonába ingyenesen átad 1 db Panasonic Lumix 

DMC-DFZ72 típusú fényképezőgépet. Az eszköz bruttó értéke 87eFt. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitánysággal a fényképezőgép átadása tárgyában kötendő megállapodást aláírja. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal  

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A megállapodás aláírásra, a fényképezőgép 2016. április 12-én átadásra került. 
 

 

3/2016. (I.29.) képviselő-testületi határozat: 
1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki az 1. számú házi 

gyermekorvosi praxis betöltésére  a határozat mellékletében megszövegezett felhívással. 

2. A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a felhívás városunk 

honlapján, a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján, az Országos Alapellátási 

Intézet honlapján, a Veszprém Megyei Naplóban és a Fejér Megyei Hírlapban történő 

megjelentetéséről.  

Határidő: a felhívás közzétételére: haladéktalanul  

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

  Varga Szilvia humánügyi referens 

Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

A pályázati felhívás többször közzétételre került, jelenleg is ki van írva, a gyermekorvosi ellátás az 1. 

számú házi gyermekorvosi praxisban helyettesítéssel megoldott. 
 

 

6/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Ringató Bölcsőde alapító okiratának 

módosító okiratát és az egybeszerkesztett Alapító Okiratot a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az okiratokat a költségvetési és 

gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint az érdekeltekhez juttassa el. 

Határidő: hatálybalépést követően, 8 napon belül 

Felelős: Talabér Márta polgármester  

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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7/2016. (II.18.) 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.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az okiratokat a költségvetési és 

gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint az érdekeltekhez juttassa el. 

Határidő: hatálybalépést követően, 8 napon belül 

Felelős: Talabér Márta polgármester  

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

8/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Szépkorúak Otthona” alapító okiratának 

módosító okiratát és az egybeszerkesztett Alapító Okiratot a mellékelt formában és tartalommal 

elfogadja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az okiratokat a költségvetési és 

gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint az érdekeltekhez juttassa el. 

Határidő: hatálybalépést követően, 8 napon belül 

Felelős: Talabér Márta polgármester  

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

9/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalotai Polgármesteri Hivatal alapító 

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

tartalommal elfogadja.  

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az okiratokat a költségvetési és 

gazdálkodási szervekre vonatkozó szabályok szerint az érdekeltekhez juttassa el. 

Határidő:   hatálybalépést követően, 8 napon belül 

Felelős:  Talabér Márta polgármester  

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző  

Végrehajtásban közreműködik:  

   Csonka Marianna személyzeti és szakoktatási szakreferens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

 

10/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása és Várpalota Város Önkormányzata között, a család- és gyermekjóléti központ feladatainak 

ellátására vonatkozóan megkötni kívánt feladat-ellátási szerződést, és a következő döntést hozta: 

1) A Képviselő-testület jelen határozat mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja a 

Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és Várpalota Város Önkormányzata között a család- és 

gyermekjóléti központ feladatainak ellátásáról szóló, 2016. január 1-jére visszamenőleges hatállyal 

megkötni kívánt, feladat-ellátási szerződést. 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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12/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzata és 

Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2016. 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, 2016. 

évi együttműködési program aláírására. 

Határidő: 2016. március 15. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   

 Sándor Tamás aljegyző 

 Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

Az együttműködési program aláírása határidőben megtörtént. 
 

 

15/2016. (II.18.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 

kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. 

A kvóta veszélyezteti kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket 

jelentene a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. Kérjük Magyarország Kormányát, 

hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális migránsok beáramlását és a 

kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a magyar embereket. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kifejezi azon elhatározását, hogy az 

Önkormányzat nem kíván Várpalota város közigazgatási területén a napjainkban Európa irányába 

megvalósuló tömeges migrációval összefüggésben menekülteket fogadni, azok ellátásáról, 

elszállásolásáról gondoskodni. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Magyarország Kormányát értesítse. 

Határidő: 2016. február 29. 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben megküldésre került Magyarország Kormányának. 
 

 

21/2016. (II.18.) 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. február – 2016. 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: 2016. március 15. 

Felelős:  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. február - 2016. június 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. február 29. 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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23/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján összeállított, Várpalota Város 

Önkormányzata és Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködésének 

szabályait rögzítő megállapodást - a határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal – 

elfogadja. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak alapján összeállított, Várpalota Város 

Önkormányzata és Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata együttműködésének 

szabályait rögzítő megállapodást - a határozat 2. melléklete szerinti formában és tartalommal – 

elfogadja. 

3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét az együttműködési megállapodások 

aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

25/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Társulás és Várpalota, Berhida, 

Ősi, Öskü, Tés és Jásd települések önkormányzatai között a pszichológusi, szupervízori és 

családkonzultációs tevékenység 2016. évi ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő 

megállapodást, egyben felhatalmazza Katona Csaba alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

2.) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: a megállapodás megkötésére: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

26/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása és Várpalota Város Önkormányzata között az állami támogatások igénybevétele és az 

utalások ütemezése tárgyában 2016. évre kötendő megállapodást, egyben felhatalmazza az 

alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

27/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja Várpalota Kistérség Többcélú 

Társulása és az Önkormányzat között a jogi segítségnyújtó tevékenység ellátása és finanszírozása 

tárgyában kötendő 2016. évi megállapodást, egyben felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás 

aláírására. 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

3.) A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a megállapodás elfogadásáról Várpalota 

Kistérség Többcélú Társulását értesítse. 

Határidő: a megállapodás megkötésére: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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28/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Településfejlesztési 

Koncepciójának egyeztetési dokumentációjára beérkezett véleményeket megismerte és azok 

ismeretében Várpalota Város Településfejlesztési Koncepcióját az alábbi módosítással elfogadja:  

3.2.2 A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre címszó alatt 11. Készenléti 

lakótelep harmadik bekezdés az alábbiak szerint módosul: 

„Amennyiben a vizsgálatok olyan eredményt hoznak, hogy az előző pontban meghatározottak 

nem valósulnak meg, akkor meg kell vizsgálni Várpalota területén a lakótelepen élők lakhatását.” 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott településfejlesztési koncepciót az 

önkormányzat honlapján tegye közzé, valamint a koncepció elfogadásáról és honlapon való 

közzétételéről 5 napon belül értesítse az egyeztetésben részt vett szervezeteket és az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalt. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Mezei László főépítész 

A Településfejlesztési Koncepció a honlapon közzétételre került, melyről az egyeztetésben részt vett 

szervezetek és a megyei kormányhivatal értesítésre került. 
 

30/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a Molnár 

Mária Szociális Szövetkezet között 2015. február 25. napján kötött haszonkölcsön szerződést, 

valamint a 2015. március 01. napján kötött és 2015. május 11. napján módosított üzemeltetési 

szerződést a Belügyminisztérium BM/2098-2/2016. iktatószámú felhívásában foglaltakra tekintettel az 

Önkormányzat felmondja. A felmondások alapján a szerződések megszűnésének napja a Szövetkezet 

és az Önkormányzat közötti új, a felmondásokkal érintett szerződés tárgyát képező vagyontárgyak 

használatára vonatkozó haszonkölcsön szerződés hatályba lépésének napját megelőző nap. 

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Molnár 

Mária Szociális Szövetkezettel új haszonkölcsön szerződést köt a határozat melléklete szerinti 

tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Katona Csaba alpolgármester 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
 

31/2016. (III.31.) képviselő-testületi határozat: 
1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-11439-1-002-01-03 

MEKH kóddal rendelkező 50. sorszámú Várpalota szennyvízelvezető és tisztító víziközmű-

rendszer, valamint a 11-11439-1-003-01-07 MEKH kóddal rendelkező 41. sorszámú 

Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer ellátásért felelőse, meghatalmazza a Bakonykarszt 

Víz- és Csatornamű Zrt.-t, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

(továbbiakban: Vksztv.) 11. § (2) bekezdésében meghatározott Gördülő Fejlesztési Tervvel 

kapcsolatos – a jogszabályi kötelezettséggel összefüggésben keletkező – feladatokat ellássa.  

2.) Az 1.) pontban meghatározott meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a Bakonykarszt Víz- és 

Csatornamű Zrt. - Várpalota Város Önkormányzatával együttműködve - a vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Terveket elkészítse és a Vksztv. valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 

által megállapított – Várpalota Város Önkormányzata számára is biztosított - véleményezés 

átvételét követően a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtsa és a jóváhagyásra irányuló eljárásban 

képviselje az Önkormányzatot. 

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

meghatalmazás aláírására. 

Határidő:  a meghatalmazás aláírására és kiadására: 2016. március 31. 

Felelős:  Talabér Márta polgármester 

2016. március 31-én a meghatalmazás aláírásra került. 


