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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017. IV. 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, 2018. február 06. 

 

 

 

                                                                                                   Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                               polgármester 

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

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. február 22-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

 

…/2018. (II. 22.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 163/2016. (XI.17.), a 175/2016. (XI.24.), a 

131/2017. (VI.29.), a 166/2017. (IX.21.), a 167/2017. (IX.21.), a 184/2017. (IX.21.), a 185/2017. 

(X.10.), a 186/2017. (X.10.), a 187/2017. (X.10.), a 190/2017. (X.26.), a 192/2017. (X.26.), a 

193/2017. (X.26.), a 194/2017. (X.26.), a 196/2017. (XI.10.), a 197/2017. (XI.10.), a 198/2017. 

(XI.10.), a 199/2017. (XI.30.), a 202/2017. (XI.30.), a 205/2017. (XI.30.), a 211/2017. (XII.14.), a 

212/2017. (XII.14.), a 213/2017. (XII.14.), a 217/2017. (XII.14.), a 218/2017. (XII.14.), a 219/2017. 

(XII.14.), valamint a 223/2017. (XII.14.) 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, 2018. február 22. 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                     dr. Ignácz Anita Éva 
          polgármester                                                                                 jegyző 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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163/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.  

A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet 2017. november havi felülvizsgálatára felkéri a 

Várpalotai Közüzemi Kft ügyvezető igazgatóját. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Horváth Tamás Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgató 

201/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési szilárd hulladék kezelésével 

kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 41/2010. (XI.30.) önkormányzati rendeletét nem módosítja.  

 

 

175/2016. (XI.24.) képviselő-testületi határozat: 
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendeletét nem módosítja.  

A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet 2017. november havi felülvizsgálatára felkéri a 

Várpalotai Közüzemi Kft ügyvezető igazgatóját. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Horváth Tamás Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető igazgató 

200/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) 

önkormányzati rendeletét nem módosítja.  

 

 

131/2017. (VI.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint egészségügyi ellátás nyújtására 

kötelezett, elfogadja Dr. Merényi Adrienn, a várpalotai 1. számú házi gyermekorvosi körzet 

gyermek háziorvosi feladatainak ellátására irányuló pályázatát. 

2.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐ testülete a gyermekorvosi körzet területi ellátási 

kötelezettséggel történő ellátására feladat-ellátási előszerződést köt Dr. Merényi Adrienn 

gyermek orvossal azzal, hogy a gyermekorvosi tevékenységet 2017. november 01. napjával 

meg kell kezdenie.  

3.)  Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐ testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

előterjesztéshez mellékelt feladat ellátási előszerződést Dr. Merényi Adriennel megkösse, 

azzal, hogy a tényleges feladat‐ ellátási szerződés hatályba lépésének feltétele a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya által Dr. Merényi Adrienn nevére szóló jogerős működési engedély 2017. október 31-

ig történő kiadása. 

4.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő‐ testülete felhatalmazza arra a polgármestert, hogy 

a 3.) pontban rögzített feltételek teljesülése esetén aláírja Dr. Merényi Adrienn-el a feladat-

ellátási szerződést.  

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

amennyiben Dr. Merényi Adrienn társas vállalkozásának bejegyzése jogerőre emelkedik, a 

feladat ellátási előszerződésnek a névváltozásnak megfelelő módosítását aláírja.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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166/2017. (IX.21.) 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 2018. évi fordulójához, melynek keretében támogatja a 

szociálisan rászoruló várpalotai felsőoktatási hallgatókat 2018. évben 1.250.000 Ft előirányzat 

keretösszegig.  

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

2018. évi költségvetésének összeállítása során a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra előirányzott összeget működési céltartalékként 

szerepeltesse a rendelettervezetben. 

3) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg. 

Határidő:   a nyilatkozat megküldésére: 2017. október 02. 

a pénzügyi fedezet biztosítására: 2018. évi költségvetés tervezése és 

elfogadása 

Felelős:    Campanari -Talabér Márta polgármester  

   dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:   

   Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került, az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete a 

Képviselő-testület 2018. február 22-i ülésén kerül elfogadásra. 

 

 

167/2017. (IX.21.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város és Czeladz Város 

testvérvárossá válását támogatja, Várpalota Város és Czeladz Város Testvérvárosi Szerződését a 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota város polgármesterét, hogy Czeladz város polgármesterével 

együtt a Testvérvárosi Szerződés Okiratát írja alá. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés aláírását követően gondoskodjon 

Várpalota Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének módosításáról. 

Határidő: 2017. december 15. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

A határozat végrehajtása folyamatban van.  

 

 

184/2017. (IX.21.) 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 2017. szeptember – 2018. 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: 2017. 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: 2017. szeptember- 2018. január közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 
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       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:  2017. október 10. 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

185/2017. (X.10.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 

Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások 

előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI.2.) Kormányhatározat szerint a 

Várpalota 141 helyrajzi számú üzleti vagyonba tartozó ingatlant ingyenesen, 2017. október 31. 

időponttal, nettó 47 160 517 Ft nyilvántartási értéken (bruttó érték: 47 865 883 Ft, elszámolt 

értékcsökkenés 705 366 Ft) a Magyar Állam tulajdonába adja. 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

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: 

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 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 96. § (2) bekezdése 

alapján a kezességvállalással biztosított összeg után egyszeri 0,1%-os, azaz 274.421 Ft 

összegű kezességvállalási díjat köt ki.  

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

megállapodás (1., 3-21. melléklet) és a kezességvállalási díjról szóló megállapodás (2. 

melléklet) határozat melléklete szerinti tartalommal történő aláírására. 

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

CXCIV. törvény 10/E. § (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-17 

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése című pályázat megvalósításához szükséges önrész 

finanszírozásához, adósságot keletkeztető ügyletéhez hozzájárulási kérelmet nyújt be 

Magyarország Kormányához. 

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

CXCIV. törvény 10.§ (1) bekezdése alapján a Várpalotai Közüzemi Kft. KEHOP-5.3.1-17 

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 
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felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a hozzájárulási kérelem benyújtásához szükséges 

jogi nyilatkozatok megtételére. 

7. A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ban előírt az 

Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési 

pénzügyi kitekintő adatokat a határozat 22. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

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

Önkormányzat 2017. és 2018. évi költségvetésébe terveztesse be. 

9. 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. október 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 

A készfizető kezességvállalási megállapodás és a kölcsönszerződés 2017. december 14-én aláírásra 

került, az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete a Képviselő-testület 2018. február 22-i 

ülésén kerül elfogadásra.  

 

 

187/2017. (X.10.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Várpalotai Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel (8100 Várpalota, Fehérvári út 7.) a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás tárgyában 2014. január 1. napjától 2018. december 31. napig fennálló közszolgáltatási 

szerződését - hivatkozva a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § (1a) bekezdésére - 

2017. október 10. napjával, hat hónapos felmondási határidő mellett felmondja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a felmondásról szóló jognyilatkozat aláírására. 

Határidő:  a jognyilatkozat aláírására: 2017. október 10. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A felmondásról szóló jognyilatkozat 2017. október10-én Campanari-Talabér Márta 

polgármester asszony részéről aláírásra került. 

 

 

190/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint közös ellátásért felelős – egyetért a 11-

11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer üzemeltetésére 

vonatkozó szerződés 2018. január 1-jétől hatályos egységes szerkezetű módosításával, és jóváhagyja a 

határozat 1. melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést. 

2. A 11-11439-1-003-01-07 azonosító számú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerre vonatkozó 

2012. május 31-én megkötött Üzemeltetési szerződés és annak a 2012. december 13-án létrejött 

Üzemeltetési szerződés kiegészítésének módosítása, a 2004. január 1-től érvényes Üzemeltetési 

szerződés és annak a 2009. április 22-én létrejött Üzemeltetési szerződés módosítása, a vagyonkezelési 

szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, 2017. december 31-vel az egységes szerkezetbe foglalásra 

tekintettel hatályát veszti.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 1. mellékletében foglalt 

vagyonkezelési szerződést aláírja. 

4. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete – mint közös ellátásért felelős – egyetért a 21-

11439-1-002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-rendszer 
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üzemeltetésére vonatkozó szerződés 2018. január 1-jétől hatályos egységes szerkezetű módosításával, 

és jóváhagyja a határozat 2. melléklete szerinti vagyonkezelési szerződést. 

5. A 21-11439-1-002-01-03 azonosító számú Várpalota szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű-

rendszerre vonatkozó 2012. május 31-én megkötött Üzemeltetési szerződés és annak a 2012. december 

13-án létrejött Üzemeltetési szerződés kiegészítésének módosítása a vagyonkezelési szerződés 

hatályba lépésével egyidejűleg, 2017. december 31-én az egységes szerkezetbe foglalásra tekintettel 

hatályát veszti.  

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. mellékletében foglalt 

vagyonkezelési szerződést aláírja. 

Határidő: a döntés megküldésére azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

192/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat: 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hét-kéz Szociális 

Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezethez (székhelye: 8100 Várpalota, Mártírok út 1.) 2017. 

november 1-jétől Várpalota Város Önkormányzata tagként csatlakozni kíván.  

2) A Képviselő-testület a Szövetkezetbe történő belépéskor 10 darab részjegy jegyzésére 

kötelezettséget vállal. Egy részjegy névértéke: 5.000,-Ft. A csatlakozáshoz szükséges részjegy 

jegyzésének fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosított.  

3) A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Szövetkezetben az Önkormányzat képviseletére 

Sándor Tamás aljegyzőt jelölje ki.  

4) A Képviselő-testület felkéri a Szövetkezet elnökét, hogy az Alapszabály szükséges módosítását 

legkésőbb 2018. január 1-jéig elvégezni szíveskedjen.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került.  

 

 

193/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében” elnevezésű, EFOP-1.5.2-16-2017-00010 

azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelemhez kapcsolódó támogatási szerződés, annak 

valamennyi melléklete, így különösen 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 támogatási szerződés aláírásra került, a projekt jelenleg megvalósítás alatt áll. 

 

 

194/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő 

alapítványokat az alább megjelölt összeggel támogatja: (…) 

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

alapítványokkal megkötni kívánt támogatási szerződések aláírására.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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196/2017. (XI.10.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, belterület 2835/2 hrsz.-ú 

„kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” művelési ágú ingatlan hasznosítása érdekében 2017. 

november 10-től határozatlan időtartamra vagyonkezelési szerződést köt a Thury Sport 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat 1. mellékletét képező 

formában és tartalommal jóváhagyja a Várpalota Város Önkormányzata és a Thury Sport 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő vagyonkezelési szerződést.  

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat 2. mellékletét képező 

formában és tartalommal jóváhagyja a Várpalota Város Önkormányzata és a Thury Sport 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő közfeladat ellátásának átadására 

vonatkozó megállapodást.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező 

vagyonkezelési szerződés, valamint a határozat 2. mellékletét képező közfeladat ellátásának 

átadására vonatkozó megállapodás aláírására. 

Határidő: a vagyonkezelői szerződés aláírására: azonnal 

 a közfeladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodás aláírására: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 Onofer Attila ügyvezető  

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A vagyonkezelői szerződés és a közfeladat ellátásának átadására vonatkozó megállapodás 

határidőben aláírásra került. 

 

 

197/2017. (XI.10.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza Várpalota Város Jegyzőjét a „Női 

Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Várpalotán” elnevezésű, EFOP-1.2.9-17-2017-00015 

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: dr. Ignácz Anita Éva 

A végrehajtásban közreműködik: Csöngető Petra pályázat előkészítő 

A támogatási szerződés aláírásra került, a projekt jelenleg megvalósítás alatt áll. 

 

 

198/2017. (XI.10.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Veszprémi Tankerületi Központ 

kezdeményezésére megtárgyalta dr. Juhász Attiláné, a Bán Aladár Általános Iskola 

intézményvezetőjének ismételt megbízását és úgy foglal állást, hogy – amennyiben dr. 

Juhász Attiláné megbízásával szemben törvényi kizáró ok nem áll fenn – az ismételt 

intézményvezetői megbízásával egyetért. 

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

határozatot a Veszprémi Tankerületi Központ részére küldje meg. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

199/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. beszámolóját a 2017. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási 

tevékenységéről elfogadja. 
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2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a 

szolgáltató 18.945.066 Ft összegű ellentételezési igényének kiegyenlítéséről Várpalota Város 

Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletében 

a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret 

terhére. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

az ellentételezési igény utalására: 2017. december 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

202/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének III.1. pontjában foglaltak 

alapján a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben 

foglalkoztatottak részére fizetendő műszakpótlékra rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylésére benyújtott pályázatot határozattal erősíti meg. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős:     Campanari-Talabér Márta polgármester 

Határidő:    a határozat megküldésére: 2017. november 30. 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került, az elnyert támogatási összeg: 2.143.000 Ft. 

 

 

205/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján készült, a 

település 2017. évi környezeti állapotáról szóló előterjesztést elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Gazdasági Bizottság elnökét, hogy az előterjesztésben foglaltakról a 

lakosságot az évi rendes közmeghallgatáson keresztül tájékoztassa. 

Határidő:  2017. november 30. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

 

211/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „8. sz. fő út Várpalota elkerülő víziközmű 

kiváltás a Pétfürdő csomópontban” vagyonelemet a Bakonykarszt Zrt-től az üzembe helyezés 

időpontjával, azaz 2017. november 17-vel, 288.082.422 Ft nettó értéken térítésmentesen átveszi.  

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „8. sz. fő út Várpalota elkerülő víziközmű 

kiváltás a Pétfürdő csomópontban” vagyonelemet 2017. november 17-vel a Bakonykarszt Zrt. részére 

vagyonkezelésébe adja.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „8. sz. fő út Várpalota elkerülő 

víziközmű kiváltás a Pétfürdő csomópontban” vagyonelemet a 190/2017. (X.26.) képviselő-testületi 

határozattal jóváhagyott, 2017. november 13-án aláírt Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerre 

vonatkozó vagyonkezelési szerződés 1. mellékletében 2017. november 17. napjától szerepeltesse. 

Határidő:  a döntés megküldésére azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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212/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, belterület 3212/97 és 

3212/98 hrsz.-ú ingatlanok hasznosítása, valamint a Fűtőmű és melléképület ingatlanban 

elhelyezett és üzembehelyezett tárgyi eszközözök hasznosítása érdekében - jelen határozat 

mellékletét képező formában és tartalommal - 2017. december 19-től határozatlan időtartamra 

jóváhagyja Várpalota Város Önkormányzata és a Várpalotai Közüzemi Korlátolt Felelősségű 

Társaság között megkötendő, egységes vagyonkezelési szerződést. 

2. A 291/2007. (X.25.) határozattal jóváhagyott a Fűtőmű és melléképület ingatlanban 

elhelyezett és üzembehelyezett tárgyi eszközökre megkötött bérleti szerződés 2017. december 

18-án az egységes szerkezetbe foglalásra tekintettel hatályát veszti, mely helyébe az egységes 

szerkezetű vagyonkezelési szerződés lép. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, és a Várpalotai Közüzemi Kft. ügyvezető 

igazgatóját a jóváhagyott vagyonkezelési szerződés aláírására. 

4. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként 

történő tőke emelési javaslatot 142.809.000 Ft összegben elfogadja és ezzel az értékkel a 

Várpalotai Közüzemi Kft. jegyzett tőkéjét apport jogcímén 2017. december 19-vel megemeli. 

5. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező 

formában és tartalommal jóváhagyja a Várpalotai Közüzemi Kft. alapító okiratának 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát és felhatalmazza a polgármestert 

az aláírására. 

Határidő:  a vagyonkezelői szerződés aláírására: 2017. december 19.  

az alapító okirat és az egységes szerkezetű alapítói okirat aláírására: 2017. december 

19. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

  Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A határozat határidőben végrehajtásra került, a jegyzett tőke bejegyzésre került a Cégbíróságon. 

 

 

213/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország a helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában foglaltak alapján felhatalmazza a város polgármesterét 

Várpalota Város Önkormányzatának az ASP Rendszerhez való csatlakozása és a Szolgáltató által a 

szerződés szerinti ASP szolgáltatások nyújtása céljából a Magyar Államkincstárral, mint 

Szolgáltatóval jelen határozat mellékletét képező ASP Rendszer Szolgáltatási Szerződés aláírására. 

Határidő: a Szolgáltatási Szerződés aláírására: 2017. december 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Sándor Tamás aljegyző 

  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A határozat határidőben végrehajtásra került, a Szolgáltatási Szerződés aláírásra került. 

 

 

217/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő 

alapítványokat az alább megjelölt összeggel támogatja: (…) 

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

alapítványokkal megkötni kívánt támogatási szerződések aláírására.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

                        Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

                        Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 
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218/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a menetrend szerinti helyi járatú autóbusz-

közlekedés érvényben lévő szolgáltatási díjait 2018. január 1-jétől a menet- és bérletjegyek, valamint a 

pótdíjak tekintetében változatlanul hagyja. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A döntés határidőben megküldésre került. 

 

 

219/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

1.) A Képviselő-testület megismerte a 1905/2017. (XII.6.) Korm. határozatban nevesített, 

KEHOP-3.2.1 konstrukcióban megvalósuló várpalotai projekt ügyében a Várpalotai 

Közüzemi Kft. és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 

tájékoztatásában foglaltakat. 

2.)  Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Várpalota 

város hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése érdekében „A hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Várpalota város területén, különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” elnevezésű, KEHOP - 3.2.1 

azonosítószámú felhívásra, a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel 

(1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., képviseli: Nagy Sándor ügyvezető igazgató) közösen 

Támogatási Kérelmet nyújt be. A Képviselő-testület elhatározza továbbá, hogy a 

támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt a Nemzeti Fejlesztési 

Programiroda Nonprofit Kft.-vel közös együttműködéssel valósítja meg. 

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

megfelelő, jelen határozat 1. számú mellékletét képező, „KONZORCIUMI 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS - Támogatási kérelem benyújtására” 

elnevezésű dokumentum aláírására. 

Határidő:  a konzorciumi szerződés aláírására: 2017. december 14. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás a felek részéről aláírásra került. 

 

 

223/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 40. § (3) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Bite Zoltán, a 

Humán Erőforrás Bizottság nem képviselő tagja bizottsági tagságát méltatlanság miatt 2017. december 

14. napjával megszünteti.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A döntés határidőben megküldésre került. 

 

 

 

 

 

 

 


