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E l ő t e r j e s z t é s 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2018. február 9-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

Tárgy:  A Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatási (távhő) 

tevékenységének mérésére alkalmas kritériumrendszer jóváhagyása 

 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Lakatos Tamás gazdasági vezető, Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

    Károlyi Mónika belső ellenőrzési vezető 

 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: -  

 

 

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 

 

 

Ellenőrizte: 

 

 

 

 

Bérczes Beáta              Sándor Tamás                   dr. Ignácz Anita Éva 

  jogi előadó                      aljegyző                                      jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) a 2011. évi LXVI. törvény (ÁSZ tv.) 5. § (3)-(5) 

bekezdése alapján 2011-2014. évekre vonatkozóan elvégezte a Várpalotai Közüzemi Kft. 

távhőszolgáltatási közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 

ellenőrzését, melynek tapasztalatairól összeállította a Jelentését. Az ÁSZ a jelentés végleges 

formáját 2016. december 6. napján tette közzé. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 26-i rendkívüli ülésén a 6/2017. 

(I.26.) képviselő-testületi határozatával elfogadta az Állami Számvevőszék ellenőrzési 

megállapításaihoz, valamint az elnöki figyelemfelhíváshoz kapcsolódó feladatok végrehajtására az 

Intézkedési tervet.  

 

Az ÁSZ elnöke Várpalota Város Önkormányzata intézkedési tervét 2017. február 20-án kelt V-

0727-252/2016. iktatószámú tájékoztatása alapján elfogadta. 

 

Az elnöki figyelemfelhíváshoz kapcsolódó javaslatok között szerepelt, hogy az Önkormányzat, mint 

tulajdonosi joggyakorló határozzon meg a Társaság számára a közszolgáltatási tevékenység 

mérésére alkalmas kritériumrendszert, ennek keretében az ellátás színvonala értékeléséhez 

szükséges szakmai követelményeket, továbbá a szakmai feladat-ellátás gazdaságosságának, 

hatékonyságának mérésére alkalmas mutatószámokat. 

 

Az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló a Várpalotai Közszolgáltat Nonprofit Kft.-vel 

együttműködve, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti kritériumrendszert határozta meg. 

 

A kritériumrendszer tartalmazza az ellátás színvonala értékeléséhez szükséges szakmai 

követelményeket, továbbá minden olyan mutatószámot, mely a szakmai feladat-ellátás 

gazdaságosságának, hatékonyságának mérésére alkalmas.  

A kritériumrendszer a Társaság éves beszámolóját tárgyaló képviselő-testületi ülés alkalmával, a 

beszámoló mellékleteként benyújtandó. 

 

A kritériumrendszer kidolgozása az intézkedési tervben előírt határidőig megtörtént, annak 

Képviselő-testület által történő elfogadása szükséges.  

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és 

a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 

Várpalota, 2018. február 6. 

 

 Campanari-Talabér Márta 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



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

Tel.: (88) 592-660, fax: (88) 575-760 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. február 9-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

…./2018. (II.9.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

távhőszolgáltatási tevékenységének mérésére szolgáló kritériumrendszert a határozat melléklete 

szerinti tartalommal jóváhagyja.  

 

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Várpalota, 2018. február 9. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 


