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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2018. április 26-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

Tárgy:  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról – 

2018. I. negyedév 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Előkészítő:  Sándor Tamás aljegyző 

                      Bognárné Huszár Mónika képviselő-testületi ügyintéző 

 

 

Az előterjesztést megtárgyalta: 

  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

 

 

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! 

 

 

A 2018. 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, 2018. április 10. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                     polgármester 

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2018. április 26-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

 

…/2018. (IV. 26.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 43/2017. (IV.12.), a 167/2017. (IX. 

21.), a 169/2017. (IX. 21.), a 189/2017. (X.26.), a 207/2017. (XI.30.), a 220/2017. (XII.14.), 

az 1/2018. (I.23.), a a 13/2018. (II.09.), a 26/2018. (II.22.), a 37/2018. (II.22.), a 38/2018. 

(III.14.), a 39/2018. (III.14.), a 40/2018. (III.14.), a 42/2018. (III.14.), a 46/2018. (III.22.), 

valamint az 50/2018. (III.22.) 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. április 26. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 

            polgármester                                                                               jegyző 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2018. 

évre vonatkozóan a hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátási szerződést készítse elő, 

és jóváhagyásra terjessze a költségvetési rendelet elfogadását követően a Képviselő-

testület elé. 

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi ülés 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

→41/2018. (III.14.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete Várpalota Város Önkormányzatának 

a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződést jelen 

határozat 1. számú Melléklete szerint elfogadja, egyben felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés aláírására. (…) 

 

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 Testvérvárosi Szerződés ünnepélyes aláírásának előkészítése folyamatban van.  

 

 

169/2017. (IX.21.) képviselő-testületi határozat: 

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

Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely 

korszerűsítési programjára. 

2.) Az Önkormányzat - eredményes pályázat esetén - a Várpalota Város Önkormányzata 

1/1 tulajdonát képező a Palotasport Kft. vagyonkezelésében lévő 3215/6 hrsz-ú 

ingatlanon 150 fős mobil lelátó építését kívánja megvalósítani.  

A teljes projektköltség: bruttó 2.857.500,-Ft  

Az önkormányzati önrész mértéke 30%: bruttó 857.250,-Ft 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy nyertes pályázat 

esetén az Önkormányzat saját forrásának összegét, bruttó 857.250,- Ft önerőt, az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítja.  
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3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához 

szükséges nyilatkozatokat megtegye és hiánypótlásként a pályázathoz a Képviselő-

testület határozatát megküldje. 

4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 

kötendő együttműködési megállapodás aláírására.  

5.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció 

előkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon, majd a bírálatot követően a pályázat 

eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Határidő: a pályázat benyújtására: azonnal 

  a Képviselő-testület tájékoztatására: a támogatási kérelem elbírálását követő ülésen 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Szoboszlay István ügyvezető igazgató, Palotasport Kft.  

  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Megyei Igazgatóságának Társadalmi Elnöksége jóváhagyta a 

Telephely Felújítási Programra benyújtott pályázatot. Az együttműködési megállapodás az 

önkormányzat részéről 2018. február 26-án, a Magyar Labdarúgó Szövetség részéről 2018. 

március 05-én aláírásra került, a 857.250 Ft önrész 2018. március 19-én átutalásra került, a 

mobil lelátó beszerzése az MLSZ részéről folyamatban van. 

 

 

189/2017. (X.26.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja Várpalota 

településrendezési eszközeinek, ezen belül a településszerkezeti tervnek és a helyi építési 

szabályzatnak, valamint az annak mellékletét képező szabályozási tervnek tárgyalásos 

eljárás szerint történő módosítását a Csík Ferenc parkban létesítendő tanuszoda 

területbiztosításához. 

2. A Képviselő-testület felkéri a városi főépítészt, hogy a megfogalmazott 

településfejlesztési döntés szerint koordinálja a településrendezési eszközök módosítását. 

3. A Képviselő-testület az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti 

értékelés készítését a Csík Ferenc parkban létesítendő tanuszoda területbiztosításához 

nem tartja indokoltnak. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a településtervező kiválasztására, a 

tervezési szerződés megkötésére. A tervezési díj fedezete a 2017. évi költségvetésben 

rendelkezésre áll. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Mezei László főépítész 

A településtervező kiválasztásra, a tervezési szerződés megkötésre került, az 1. pontban 

foglalt módosítok megvalósultak, a Képviselő-testület a 2018. február 9-ei ülésén elfogadta a 

6/2018. (II.09.) önkormányzati rendeletet Várpalota Város Helyi Építési Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 22/2009. (V.4.) önkormányzati rendelet 

módosításáról.  
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207/2017. (XI.30.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatás és egyéb 

szociális ellátásokra biztosított költségvetési keret 2017. I-III. negyedévi felhasználásáról 

készült beszámolót jelen határozat melléklete szerint e l f o g a d j a . 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a települési támogatások és egyéb 

szociális ellátások 2017. évi felhasználásáról szóló beszámoló tartalmazzon arra vonatkozóan 

adatot, hogy mekkora volt az az összeg, amely a települési támogatásról és az egyéb szociális 

ellátásokról szóló 4/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelet alapján a Várpalotai Közüzemi 

Kft.-hez, a Bakonykarszt Zrt.-hez került. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

→20/2018. (II.09.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a települési támogatás és egyéb szociális 

ellátásokra biztosított költségvetési keret 2017. évi felhasználásáról készült beszámolót jelen 

határozat melléklete szerint elfogadja. 

A 2017. évi beszámoló a határozatnak megfelelően készült el. 

 

 

220/2017. (XII.14.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzatának 

közép (2018-2022) és hosszú távú (2018-2028) vagyongazdálkodási terve előterjesztésének 

határidejét a 2018. február hónapban esedékes testületi ülésre módosítja. 

→43/2018. (III.14.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzatának 

közép (2018-2022) és hosszú távú (2018-2028) vagyongazdálkodási terve előterjesztésének 

határidejét a 2018. május hónapban megtartásra kerülő testületi ülésre módosítja.  

 

 

1/2018. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodási tevékenység 

ellátására vonatkozó jogszabályok megváltozására tekintettel elfogadja, hogy a Várpalotai 

Közüzemi Kft. egyszemélyes gazdasági társasága 2018. január 1. napjától nonprofit gazdasági 

társaságként működjön tovább, valamint egyetért azzal, hogy ezzel összefüggésben a társaság 

cégneve, rövidített cégneve és a nyereség felosztására vonatkozó szabályok módosuljanak.  

A Képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként csatolt Alapítói Határozatot és az Alapítói 

Okirat Módosítását jóváhagyja.   

Határidő:  2018. január 26. (változás bejegyzési eljárás megindítására)  

Felelős:  Horváth Tamás József ügyvezető, Dr. Beregi Zoltán ügyvéd  

A cégbejegyzés kelte: 2018. január 30., a változás időpontja: 2018. január 1. 

 

 

13/2018. (II.09.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata és 

a Várpalotai Közüzemi Kft. között a 2013. február 28-án, öt év határozott időre megkötött 

Szolgáltatási szerződés időtartamát 2 hónappal, 2018. április 30-ig meghosszabbítja.  

2.) A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatási szerződés 

módosításának aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 
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Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó  

A Szolgáltatási szerződés módosítása 2018. február 9-én mindkét fél részéről aláírásra került, 

új előterjesztés készül a Képviselő-testület 2018. április 26-i ülésére. 

 

 

26/2018. (II.22.) képviselő-testületi határozat: 

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

Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2018. évi programját – a 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal – e l fogadja.  

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

2018. évi együttműködési program aláírására. 

Határidő:  2018. március 15. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   

  Sándor Tamás aljegyző 

Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

A 2018. évi együttműködési program 2018. március 15-én Petrozsényben mindkét fél által 

aláírásra került. 

 

 

37/2018. (II.22.) 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 2018. február– 2018. 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: 2018. március 15. 

Felelős:  Campanari -Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Az oklevelek a 2018. március 15-i városi megemlékezésen ünnepélyes keretek között átadásra 

kerültek a diákok részére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri Várpalota Város Jegyzőjét, hogy a támogatás időtartama alatt 

az ösztöndíjban részesülő pályázók részére folyamatosan gondoskodjon a támogatások 

átutalásáról. 

Határidő:   2018. február- 2018. június közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Végrehajtás folyamatos. 

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: 2018. március 10. 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Az ösztöndíjban részesülő tanulók és tanintézményük neve a városi honlapon és a 

Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján közzétételre kerültek. 
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38/2018. (III.14.) 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 2018. 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 megállapodás a Társulási Tanács részéről 2018. március 26-án, Pétfürdő részéről 2018. 

március 29-én, Öskü és Jásd részéről március 13-án, Tés részéről március 19-én került 

elfogadásra.  

 

 

39/2018. (III.14.) 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 tevékenység 2018. 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 megállapodás a Társulási Tanács részéről 2018. március 26-án, Öskü és Jásd részéről 

március 13-án, Tés részéről március 19-én került elfogadásra.  

 

40/2018. (III.14.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város 

Önkormányzata és a Molnár Mária Szociális Szövetkezet között 2016. április 01. napján 2 

év határozott időre kötött haszonkölcsön szerződés időtartamát további 2 évvel, 2020. április 

14-ig meghosszabbítja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Haszonkölcsön szerződés 2. 

számú módosításának aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A Haszonkölcsön szerződés 2. számú módosítása 2018. március 19-én aláírásra került. 

 

 

42/2018. (III.14.) képviselő-testületi határozat: 

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

Erdődy P. T. u. 27-29. szám alatti 432/5/A/26 hrsz.-ú, 17 m2 alapterületű, Várpalota Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló „garázs” megnevezésű ingatlanra a Főkefe Nonprofit 

Kft.-vel haszonkölcsön szerződést köt a 2018. március 1-jétől 2018. június 30-ig terjedő 

időszakra. 

2. Főkefe Nonprofit Kft. kötelezettséget vállal, arra, hogy az 1. pontban megjelölt 

időtartamban az ingatlan vonatkozásában a közös költséget és a közüzemi szolgáltatás díját 
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megfizeti, valamint tudomásul veszi, hogy a használatba adó engedélye nélkül más személyt, 

szervezetet a helyiségbe nem fogadhat be. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonkölcsön szerződés 

aláírására. 

Határidő: az ingyenes haszonkölcsön szerződés megkötésére: 2018. március 31.  

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Marasztó Krisztina gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés az Önkormányzat és a Főkefe Nonprofit Kft. részéről 2018. 

március 19-én aláírásra került. 

 

 

46/2018. (III.22.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete - mint egészségügyi ellátás nyújtására 

kötelezett - felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező, a 

körzetek számának eggyel való csökkentése miatt módosított feladat- ellátási szerződéseket a 

Generál Medicina Kft. képviseletében Dr. Fekete Csongor háziorvossal, a Csoportpraxis 4 

Háziorvosi Kft. képviseletében Dr. Szalai Marianna háziorvossal, valamint a MEDANDI 

Kft. képviseletében Dr. Bagi Andrea háziorvossal megkösse. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari -Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A módosított feladat-ellátási szerződések határidőben aláírása kerültek. 

 

 

50/2018. (III.22.) 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 2018. 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 megállapodás 2018. március 26-án aláírásra került. 

 

 

 


