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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2018. 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, 2019. február 12. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                    polgármester 

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. február 28-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

 

…/2019. (II. 28.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 43/2018. (III.14.), a 200/2017. 

(XI.30.), a 144/2018. (VIII.28.), 153/2018. (IX.27.), a 159/2018. (IX.27.), a 160/2018. 

(IX.27.), a 173/2018. (IX.27.), a 176/2018. (X.25.), a 177/2018. (X.25.), a 179/2018. (XI.29.), 

a 180/2018. (XI.29.), a 181/2018. (XI.29.), a 182/2018. (XI.29.), a 183/2018. (XI.29.), a 

185/2018. (XI.29.), a 186/2018. (XI.29.), a 187/2018. (XI.29.), a 188/2018. (XI.29.), a 

200/2018. (XII.13.), a 202/2018. (XII.13.), valamint a 203/2018. (XII.13.) 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, 2019. február 28. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 

           polgármester                                                                                jegyző 
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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. 

→207/2018. (XII.13.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat 

vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából a 

Várpalota Város Önkormányzatának közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 

elfogadó 141/2012. (VI. 28.) határozatának a hosszú távú vagyongazdálkodási tervre 

vonatkozó rendelkezéseit módosítja, a középtávú tervvel kapcsolatban az új időszakra 

vonatkozó rendelkezéseket - a határozat mellékletében szereplő formában és tartalommal – 

elfogadja. 

 

 

200/2017. (XI.30.) 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 2018. 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 

→Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 35/2018. (XII.13.) 

önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról szóló 3/2015. (II. 24.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

 

144/2018. (VIII.28.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eleget téve a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 99/A.§ (7) és (8) bekezdésében foglalt előírásoknak, a házi 

beemelők villamos energia ellátása tárgyában az alábbi döntést hozta: 

1. A Képviselő-testület a felhasználási helytől független energiaellátás kiépítésével 

összefüggésben a víziközmű-szolgáltató BAKONYKARSZT Zrt. számítási 

módszerét elfogadja és megállapítja, hogy a szennyvíz beemelők felhasználási 

helytől független energiahálózattal történő kiváltása aránytalanul magas 

költségráfordítással jár. 

2. A Képviselő-testület elfogadja a víziközmű-szolgáltató BAKONYKARSZT Zrt. 

által javasolt 1. számú megállapodás tervezetet, mely kimondja, hogy a 

szennyvíz beemelő folyamatos energiaellátásának biztosítása és költségviselése 

továbbra is a Felhasználó kötelezettsége.  

3. Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a szennyvíz 

beemelőkkel érintett lakosokat és a víziközmű-szolgáltatót értesítse és 

felhatalmazza továbbá jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 
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Határidő: megállapodások aláírására: 2018. december 31. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  Bérczes Beáta jogi előadó 

     Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

      Kotzó Szabolcs környezetvédelmi ügyintéző 

A megállapodások aláírása folyamatban van. 

  

 

153/2018. (IX.27.) képviselő-testületi határozat: 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének döntése alapján a Szövetség 

Alapszabályának 16. a) pontja szerint eljárva Várpalota Város Önkormányzata 2019. 

január 1-jétől kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből. 

2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Várpalota Város Önkormányzatának a 

Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépését az erről szóló nyilatkozat 

megküldésével írásban jelentse be a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Elnökségének. 

Határidő: a kilépési nyilatkozat megküldésére: legkésőbb 2018. november 30. napjáig 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

A kilépési nyilatkozat 2018. október 17-én megküldésre került a Magyar Önkormányzatok 

Szövetsége Elnökségének. 

 

 

159/2018. (IX.27.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi járatú autóbusz közlekedés 

közszolgáltatójának a 2018. I. félévi tevékenységéről szóló beszámolója előterjesztési 

határidejét a helyi közösségi közlekedés támogatása céljából benyújtott önkormányzati 

pályázat tárgyában megszületett döntést követő képviselő-testületi ülésre módosítja. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Bérczes Beáta jogi előadó 

→181/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját a 2018. I. félévi helyi autóbusz közlekedési 

közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja. (…) 

 

 

160/2018. (IX.27.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi, 

autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás ellátásra 

vonatkozóan nyilvános pályázatot ír ki a mellékelt pályázati felhívásban a kiírásban és 

a közszolgáltatási szerződés tervezetben foglaltak szerint. 

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

pályázati felhívást a törvény előírásainak megfelelően jelentesse meg. 
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Határidő:  a pályázati felhívás megjelentetésére 2018. október 15. 

Felelős:   dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:  

Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

→203/2018. (XII.13.) képviselő-testületi határozat 

 

 

173/2018. (IX.27.) 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. szeptember– 2019. 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: 2018. október 23. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens  

Az oklevelek a 2018. október 23-ai 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. szeptember- 2019. január 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. október 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. 

 

 

176/2018. (X.25.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a Palotasport Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Kft.) a Magyar Kézilabda Szövetséghez 

(továbbiakban: Szövetség) sportcélú tárgyi eszköz felújítás céljából (továbbiakban: felújítás) 

2018. október 01-jén benyújtott pályázatát.  

2. Az Önkormányzat hozzájárul a Várpalota Város Önkormányzatának 1/1 arányban 

tulajdonát képező, a Veszprémi Földhivatalnál 3215/7 helyrajzi számon Várpalotán 

nyilvántartott, természetben 8100 Várpalota, Fehérvári út 9. címen található ingatlanon a 

teljes nyílászáró cseréhez a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt Tornaterem Felújítás 

program keretében. 

3. Az Önkormányzat a felújítás megvalósításához szükséges önerő fedezetét, - a 

Szövetség támogató döntése esetén - az abban foglaltak szerint legfeljebb bruttó 18.512 e Ft 

összeg erejéig biztosítja a Kft. részére. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza Várpalota város polgármesterét a felújítás 

megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok, illetve egyéb okiratok 

aláírására. 

Határidő: az egyes pontokra értelem szerint 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Szoboszlay István, a Palotasport Kft. ügyvezetője 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Bérczes Beáta jogi előadó 

A pályázathoz a testületi határozat benyújtásra került, a pályázat elbírálásáról még nem 

született döntés. 

 

 

177/2018. (X.25.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában álló 

lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) 

önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a Várpalota, Zöldfa u. 2. szám alatti, 

3406/3 hrsz-ú 119 m2 nagyságú ingatlant Szabó Péter bérlő részére értékesíti 8.400.000,-Ft 

vételáron. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fenti helyrajzi számú ingatlan 

vonatkozásában – tulajdonjog fenntartással történő - adásvételi szerződést kössön Szabó Péter 

egyéni vállalkozóval a kérelmében foglaltak szerint, azzal hogy a vételár teljes kifizetésig a 

jelenleg érvényben lévő helyiségbérleti szerződése alapján megállapított bérleti díjat köteles 

megfizetni. 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző 

Dr. Kovács Gergely ügyvéd 

Az adásvételi szerződés aláírásra került 2018. november 22-én. 

 

 

179/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-11439-1-002-01-03 MEKH 

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

rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére 

vonatkozó napirendi pontot. 

1. Várpalota Város Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 78. § (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, 

meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § 

(1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek vagyonkezelésbe adásából 

származó 2018-2019. évi bevételek terhére, végezze el az önkormányzat víziközmű-

vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárást az önkormányzat nevében eljárva folytassa le. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletét képező 

meghatalmazások aláírására. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. mellékletét 

képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Várpalota 

Város Önkormányzata, Csór Község Önkormányzata, valamint a Bakonykarszt Zrt. között 

megkötendő Együttműködési megállapodást az Önkormányzat nevében írja alá. 



 7 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezeteként a 

2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak – elszámolási kötelezettséggel - a 

Bakonykarszt Zrt-nél maradjanak. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester  

Határidő:  2018. december 15. 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A meghatalmazás és az együttműködési megállapodás aláírása az önkormányzat részéről 

2018. november 29-én megtörtént. 

 

 

180/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-11439-1-003-01-07 MEKH 

kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért 

Felelőse, megtárgyalta a víziközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot. 

1. Várpalota Város Önkormányzata a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 

törvény 78. § (1) bekezdése szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, 

meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78. § 

(1) bekezdése által szabott határidőn belül a víziközművek vagyonkezelésbe adásából 

származó 2018-2019. évi bevételek terhére, végezze el az önkormányzat víziközmű-

vagyonának vagyonértékelését, valamint a vagyonértékelő kiválasztására irányuló 

közbeszerzési eljárást az önkormányzat nevében eljárva folytassa le. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat 1. mellékletét képező 

meghatalmazás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat 2. mellékletét 

képező, a vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó Várpalota 

Város Önkormányzata, Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata, Öskü Község Önkormányzata, 

valamint a Bakonykarszt Zrt. között megkötendő Együttműködési megállapodást az 

Önkormányzat nevében írja alá. 

4. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a vagyonértékelés költségeinek fedezeteként a 

2018-2019. éveket illető víziközmű használati díjak – elszámolási kötelezettséggel - a 

Bakonykarszt Zrt-nél maradjanak. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester  

Határidő:  2018. december 15. 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A meghatalmazás és az együttműködési megállapodás aláírása az önkormányzat részéről 

2018. november 29-én megtörtént. 

 

 

181/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

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

Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját a 2018. I. félévi helyi autóbusz közlekedési 

közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 24.807.336 Ft ellentételezési 

igényét tudomásul veszi.  

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen a 3.069.000 Ft-os állami támogatással csökkentett ellentételezési igény, azaz 

21.738.336 Ft kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2018. évi 
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költségvetéséről szóló 8/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi 

közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

az ellentételezési igény utalására: 2018. december 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

    Bérczes Beáta jogi előadó 

Az ellentételezési igény összegének az átutalása 2018. december 06-án megtörtént. 

 

 

182/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az „Állásfoglalás a 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat 

előkészítése és megvalósítása érdekében” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete egyetért a Veszprém-Balaton 

2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) átalakításával az 

Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázathoz kapcsolódóan. 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém-Balaton 

2023 Zrt. egységes szerkezetű alapszabályát a határozat mellékletében foglaltak alapján. 

3. A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a határozati javaslatban 

foglaltakat képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi 

közgyűlésén, és a módosuló alapszabályt a tulajdonos önkormányzat nevében aláírja. 

Határidő: azonnal, a 3. pontra: a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi 

közgyűlésének napja 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A Képviselő-testület döntését Katona Csaba alpolgármester úr képviselte a Veszprém-

Balaton 2023 Zrt. 2018. december 04-i közgyűlésén és a felhatalmazás alapján aláírta a 

módosult alapszabályt. 

 

 

183/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az „Állásfoglalás a 

Veszprém-Balaton 2023 Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat 

előkészítése és megvalósítása érdekében” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja a Veszprém-Balaton 

2023 Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 9., cégjegyzékszám: 19-10-500277) egységes 

szerkezetbe foglalt alapszabályát a határozat mellékletében foglaltak szerint. 

2. A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a határozatban foglaltakat 

képviselje a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi közgyűlésén, és a 

módosuló alapszabályt a tulajdonos önkormányzat nevében aláírja. 

Határidő: azonnal, a 2. pontra: a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. soron következő tulajdonosi 

közgyűlésének napja 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A Képviselő-testület döntését Katona Csaba alpolgármester úr képviselte a Veszprém-

Balaton 2023 Zrt. 2018. december 04-i közgyűlésén és a felhatalmazás alapján aláírta a 

módosult alapszabályt. 
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185/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet 

részére a 163/2015. (XI. 26.) képviselő-testületi határozattal jóváhagyott és a 158/2016. (XI. 

17.), valamint a 107/2018. (VI.21.) képviselő-testületi határozattal módosított, még fennálló 

3.750.000,- Ft visszatérítendő önkormányzati támogatás visszafizetési határidejét a következő 

ütemezésre módosítja: 

2019. június 30-ig 1.800.000,-Ft, 

2019. december 31-ig 150.000,-Ft,  

2020. december 31-ig 900.000,-Ft,  

2021. december 31-ig 900.000,-Ft,  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a visszatérítendő önkormányzati 

támogatás folyósításáról szóló, a határozat mellékletét képező megállapodás módosításának 

az aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: a megállapodás módosításának az előkészítéséért: Szabó Mónika pénzügyi 

irodavezető és Galambosné Domján Anikó, a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet 

elnöke 

A végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A megállapodás módosítása 2018. november 29-én aláírásra került. 

 

 

186/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzata 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) 

önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Várpalota, 

2395/2 helyrajzi számú „kivett ipartelep” művelési ág besorolású ingatlant bruttó 18.700.000,- 

induló áron értékesíti, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglalt feltételek 

szerint. 

A Képviselő-testület a pályázati ajánlatok felbontásával, jogi szempontból történő 

vizsgálatával, értékelésével a Jogi és Ügyrendi Bizottságot bízza meg, ezzel egyidejűleg a 

Képviselő-testület a pályázatok pénzügyi, gazdaságossági szempontok szerinti vizsgálatára 

felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére a 

helyben szokásos módon, a helyi Szuperinfóban és a Veszprém és Fejér Megyei Naplóban. 

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására, az adásvételi 

szerződés megkötésére, annak a Magyar Állam részére történő megküldésére. 

A pályáztatási eljárás szabályait és annak feltételeit a nemzeti vagyon értékesítésére 

vonatkozó Versenyeztetési szabályzat alapján – Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról 

és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 

4. melléklete szerint – kell meghatározni és közzétenni. 

Határidő:  A pályázati felhívás kifüggesztésének határideje 2018. november 30. 

Felelős:     Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  Jogi és Ügyrendi Bizottság 

                                                    Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző 

A pályázati felhívás 2018. november 30-án kifüggesztésre került, pályázó nem volt, február 

hónapban a pályázat változatlan feltételekkel ismételt kiírásra kerül.  
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187/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

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

Központ fenntartásában működő Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 

állásának betöltésére benyújtott pályázatot, az alábbi véleményt fogalmazza meg: 

Szedlák Bernadett megfelel a jogszabályokban foglalt követelményeknek. A pályázat 

tartalmazza az intézmény helyzetelemzésre épülő vezetői és fejlesztési programját, a pályázó 

szakmai önéletrajzát. 

2.) A Képviselő-testület támogatja Szedlák Bernadett főigazgatói kinevezését a Veszprém 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat élére. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi 

Tankerületi Központ részére. 

Határidő:  Határozat megküldésére 2018. december 13. 

Felelős:  Campanari- Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ részére. 

 

188/2018. (XI.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megismerve a Thuri György 

Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető beosztásra benyújtott pályázatot, 

az alábbi véleményt fogalmazza meg:  

A Képviselő-testület támogatja Dr. Dobos Tamás intézményvezetői kinevezését a Thuri 

György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola élére. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot juttassa el a Veszprémi 

Tankerületi Központ részére. 

Határidő: Határozat megküldésére 2018. december 13. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásában közreműködik: 

 Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat határidőben megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ részére. 

 

200/2018. (XII.13.) 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 1. 

számú 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 

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésébe a megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához 

szükséges fedezetet biztosítsa. 

Határidő: a fedezet szerepeltetésére a 2019. évi költségvetésben: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző 
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A megbízási szerződés 2018. december 13-án aláírásra került. 

 

 

202/2018. (XII.13.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota Város Önkormányzat 

vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) 

önkormányzati rendelet 11. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Várpalota 

belterület 3365/2 hrsz.-ú, 3365/17 hrsz.-ú valamint a 3365/21 hrsz.-ú ingatlanokból 

telekalakítást követően kialakuló 3365/21. helyrajzi számú ingatlant bruttó 40.203.000,- 

induló áron értékesíti a pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint. 

A Képviselő-testület a pályázati ajánlatok felbontásával, jogi szempontból történő 

vizsgálatával, értékelésével a Jogi és Ügyrendi Bizottságot bízza meg, ezzel egyidejűleg a 

Képviselő-testület a pályázatok pénzügyi, gazdaságossági szempontok szerinti vizsgálatára 

felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére a 

helyben szokásos módon és a Veszprém és Fejér Megyei Naplóban. Felhatalmazza továbbá a 

Polgármestert a pályázati eljárás lefolytatására, az ingatlan adásvételi előszerződés, az 

adásvételi szerződés megkötésére, annak a Magyar Állam részére történő megküldésére. 

A pályáztatási eljárás szabályait és annak feltételeit a nemzeti vagyon értékesítésére 

vonatkozó Versenyeztetési szabályzat alapján – Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról 

és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 42/1997. (XI. 05.) önkormányzati rendelet 

4. melléklete szerint – kell meghatározni és közzétenni. 

Határidő:    A pályázati felhívás kifüggesztésének határideje 2018. december 14. 

Felelős:      Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Jogi és Ügyrendi Bizottság 

                                                   Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző 

A pályázati felhívás 2018. december 14-én kifüggésztésre került, a nyertes pályázóval az 

adásvételi előszerződés előkészítése folyamatban van. 

 

 

203/2018. (XII.13.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a „Várpalota Város közigazgatási 

területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása” 

tárgyú pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

2. A Képviselő-testület nyertes pályázónak az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.-t (9700 Szombathely Körmendi u. 92.) hirdeti ki. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázat tartalmának 

megfelelő közszolgáltatási szerződés aláírására 2019. január 1. – 2020. december 31. közötti 

időszakra vonatkozóan, mely szerződés jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő:  A szerződés aláírására 2018. december 31.  

Felelős:      Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző 

A szerződés 2018. december 13-án aláírásra került. 

 

 


