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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2019. 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, 2019. április 09. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                     polgármester 

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2019. április 26-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

 

…/2019. (IV. 26.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az 1/2019. (I.23.), a 2/2019. (I.23.), a 

3/2019. (I.23.), a 4/2019. (I.23.), a 8/2019. (I.23.), a 10/2019. (I.23.), a 11/2019. (I.23.), a 

21/2019. (II.28.), a 22/2019. (II.28.), a 23/2019. (II.28.), a 24/2019. (II.28.), a 26/2019. 

(II.28.), a 29/2019. (II.28.), a 30/2019. (II.28.), 31/2019. (II.28.), a 32/2019. (II.28.), a 

34/2019. (II.28.), a 36/2019. (II.28.), a 38/2019. (II.28.), a 40/2019. (II.28.), a 42/2019. 

(II.28.), a 48/2019. (II.28.), a 49/2019. (II.28.), a 55/2019. (II.28.), a 60/2019. (III.29.), a 

66/2019. (III.29.), a 67/2019. (III.29.) 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. április 26. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 

            polgármester                                                                               jegyző 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1/2019. (I.23.) 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 Ellátásért Felelősének képviseletében eljárva megtárgyalta az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Vízközművek Állami 

Rekonstrukciós Alap” megnevezésű pályázatot. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 

pályázaton az Önkormányzat, mint Ellátásért Felelős részt kíván venni. 

2. A Képviselő-testület meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t, 

hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Vízközművek Állami 

Rekonstrukciós Alap” megnevezésű pályázatra állítson össze pályázati anyagot, és azt az 

illetékes Minisztériumhoz nyújtsa be, melynek az érdekében a határozat mellékletét 

képező szöveggel konzorciumi megállapodást köt a BAKONYKARSZT Zrt.-vel. 

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő testülete hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztés 

költségének 30 %-os önrésze, azaz bruttó 26.131.464 forint az Önkormányzat víziközmű 

fejlesztési forrásából kerüljön biztosításra.  

4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatból megvalósított fejlesztés az 

Önkormányzat tulajdonába, majd a BAKONYKARSZT Zrt. vagyonkezelésébe kerüljön. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A konzorciumi megállapodás 2019. január 23-án aláírásra került. 

 

2/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 11-11439-1-003-01-07 MEKH 

kóddal rendelkező 41. sorszámú Várpalota ivóvízellátó víziközmű rendszer Ellátásért 

Felelősének képviseletében eljárva megtárgyalta az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium által kiírt „Vízközművek Állami Rekonstrukciós Alap” megnevezésű 

pályázatot. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázaton az Önkormányzat, mint 

Ellátásért Felelős részt kíván venni. 

2. A Képviselő-testület meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t, 

hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Vízközművek Állami 

Rekonstrukciós Alap” megnevezésű pályázatra állítson össze pályázati anyagot, és azt az 

illetékes Minisztériumhoz nyújtsa be, melynek az érdekében a határozat mellékletét 

képező szöveggel a konzorciumi megállapodást köt a BAKONYKARSZT Zrt.-vel. 

3. A fejlesztés költségének 30 %-os önrésze azaz bruttó 42.857.130 forint a 

BAKONYKARSZT ZRT.-nél megképződött, a víziközmű-rendszerek értékcsökkenéséből 

származó bevételből kerül biztosításra. 

4. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a pályázatból megvalósított fejlesztés az 

Önkormányzat tulajdonába, majd a BAKONYKARSZT Zrt. vagyonkezelésébe kerüljön. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A konzorciumi megállapodás 2019. január 23-án aláírásra került. 
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3/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a 21-11439-1-002-01-03 

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

rendszer Ellátásért Felelősének képviseletében eljárva megtárgyalta az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” 

megnevezésű pályázatot. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázaton az Önkormányzat, 

mint Ellátásért Felelős részt kíván venni. 

2. A Képviselő-testület meghatalmazza a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt-t, 

hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt „Víziközművek 

energiahatékonyságának fejlesztése” megnevezésű pályázatra állítson össze pályázati anyagot, 

és azt az illetékes Minisztériumhoz nyújtsa be, melynek az érdekében a határozat mellékletét 

képező szöveggel konzorciumi megállapodást köt a BAKONYKARSZT Zrt.-vel. 

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 

eszközbeszerzésre irányuló fejlesztés költségének 50 %-os önrésze, azaz bruttó 41.866 e 

forint az Önkormányzat víziközmű fejlesztési forrásából kerüljön biztosításra.  

4. A Képviselő testület elfogadja, hogy a támogatásból megvalósított eszközbeszerzés 

következtében kicserélt víziközmű elemek tulajdoni helyzete változatlan marad, a víziközmű 

elemek az Önkormányzat tulajdonába, majd a BAKONYKARSZT Zrt. vagyonkezelésébe 

kerülnek. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 

konzorciumi megállapodás aláírására. 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A konzorciumi megállapodás 2019. január 23-án aláírásra került. 

 

4/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi kiegyenlítő 

bérrendezési alap előirányzatából pályázati úton igényelhető támogatás feltételeit és 

megállapítja, hogy Várpalota Város Önkormányzata megfelel az előírt feltételeknek.  

1.) Várpalota Város Önkormányzata vállalja, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2019. 

évre vonatkozóan (2019. január 1-től kezdődően) Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben rögzítetthez képest 20%-kal növelt összegben, 

azaz 46.380 forintban állapítja meg.  

2.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. számú melléklet I. 12. pontja alapján a 

kiegyenlítő bérrendezési alap pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a köztisztviselők 

illetményének 2019. évi emeléséhez.  

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

  Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A pályázat határidőben benyújtásra került. A támogatói okirat 2019. február 26-án 

megérkezett, az elnyert támogatás összege: 32.368.400 Ft. 

 

8/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 

1. szám alatt található 1337/4/A/45 hrsz-ú, 94 m2 területű helyiséget - az önkormányzat 
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tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. 

(IX. 14.) önkormányzati rendelet 34. § (2) bekezdése alapján – az Országos Orvosi Ügyelet 

Nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6., képviseli Dr. Kissné De. Legeza Zsuzsa), mint 

bérlő használatába adja 2019. február 1. napjától 2023. december 31. napjáig az egészségügyi 

alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 

alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás 

biztosítására.  

2.) A helyiség használatáért a bérlő Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

27/2018. (II.22.) határozata alapján hatályos minimális helyiségbérleti díj megfizetésére 

köteles. 

3.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, 

villanyáram, fűtés, stb.) megfizetése a bérlőt terheli, amely szolgáltatásokra vonatkozóan 

bérlő közvetlenül köt fogyasztási szerződést a közüzemi szolgáltatókkal. 

Határidő: a helyiségbérleti szerződés megkötésére 2019. február 01. napjától 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A helyiségbérleti szerződés 2019. január 23-án aláírásra került. 

 

10/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Mátyás Király u. 

3. szám alatt található, Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló Várpalota 

595/4/A/46 hrsz.-ú és Várpalota 595/4/A/48 hrsz.-ú, összesen 17 m2 területű helyiségeket 

- az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről valamint 

elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése 

alapján – 2019. február 1. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési (bérleti díj) 

kötelezettség nélkül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ ingyenes használatába adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, áram, stb.) 

megfizetése a kölcsönvevőt terheli. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. január 23-án aláírásra került. 

 

11/2019. (I.23.) képviselő-testületi határozat: 

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

mellékletében foglaltak szerinti, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatal által tervezett, Veszprém megye Várpalotai járása területén működő, 

kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek kialakításával. 

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

elektronikus és postai úton juttassa el Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatala részére. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat azonnal megküldésre került a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi 

Járási Hivatala részére. 

 

 



 

 6 

21/2019. (II.28.) 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 2019. 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 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

22/2019. (II.28.) 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 2019. 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 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

23/2019. (II.28.) 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 2019. évre kötendő megállapodást, 

egyben felhatalmazza a város alpolgármesterét a megállapodás aláírására. 

2) A megállapodás jelen határozat mellékletét képezi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Katona Csaba alpolgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A megállapodás 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

24/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1. Várpalota Város Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva Várpalota Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 59. § (1) bekezdés e) 

pontja alapján a nyilvántartást vezető Veszprémi Törvényszéken kérelmet terjeszt elő a 

Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (8100 Várpalota, Gárdonyi út 39.) 

jogutód nélküli megszűnését eredményező ok – a Közalapítvány több, mint három éven át a 

célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet [Ptk. 3:403. § (1) bekezdés c) 

pont] – megállapítása iránt. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprémi Törvényszéken 

valamennyi alapító önkormányzattal együttesen terjesszen elő kérelmet a Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota vonatkozásában jogutód nélküli megszűnést 

eredményező ok megállapítására irányuló polgári nemperes eljárás lefolytatása céljából. 

Határidő: 2019. március 10. 
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Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás aljegyző 

A kérelem a Közalapítványt alapító települési önkormányzatok egybehangzó döntése 

alapján 2019. március 8-án benyújtásra került. A Veszprémi Törvényszék 2019. április 9-én 

kelt 10.Pk.60.027/2006/23. számú végzésével megállapította. hogy a Közalapítvány jogutód 

nélküli megszűnését eredményező ok bekövetkezett. Folyamatban van a szervezet kényszer-

végelszámolása. 

 

26/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

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

Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2019. 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, 

2019. évi együttműködési program aláírására. 

Határidő: 2019. március 25. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:   

Sándor Tamás aljegyző 

 Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

Együttműködési megállapodás 2019. március 25-én aláírásra került. 

 

29/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 01. napjától új 

feladat-ellátási szerződést köt Dr. Dergovics Zsuzsanna fogszakorvossal a várpalotai 

1. sz. vegyes fogászati körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2012. 

december 30. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2019. február 28. 

időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) A feladat-ellátási szerződés megkötése után a működéshez szükséges engedélyek 

módosításának kezdeményezése Dr. Dergovics Zsuzsanna fogszakorvos feladata.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A feladat-ellátási szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

30/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 01. napjától új 

feladat-ellátási szerződést köt Dr. Abkarovits József fogszakorvossal a várpalotai 2. 

sz. vegyes fogászati körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel a 

határozat 1. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2012. 

december 30. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2019. február 28. 

időponttal közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) A feladat-ellátási szerződés megkötése után a működéshez szükséges engedélyek 

módosításának kezdeményezése Dr. Abkarovits József fogszakorvos feladata.  

Határidő: azonnal 
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Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A feladat-ellátási szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

31/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 01. napjától új 

feladat-ellátási szerződést köt Dr. Nagy László fogszakorvossal a várpalotai 3. sz. 

vegyes fogászati körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel a határozat 

1. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2012. december 

30. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2019. február 28. időponttal 

közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) A feladat-ellátási szerződés megkötése után a működéshez szükséges engedélyek 

módosításának kezdeményezése Dr. Nagy László fogszakorvos feladata.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A feladat-ellátási szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

32/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. március 01. napjától új 

feladat-ellátási szerződést köt Dr. Rácz Zsuzsanna fogszakorvossal a várpalotai 4. sz. 

vegyes fogászati körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel a határozat 

1. melléklete szerinti tartalommal. Ezzel egyidejűleg a felek között 2012. december 

30. napján megkötött feladat-ellátási szerződést a felek 2019. február 28. időponttal 

közös megegyezéssel megszüntetik. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést az 

önkormányzat képviseletében írja alá.   

3.) A feladat-ellátási szerződés megkötése után a működéshez szükséges engedélyek 

módosításának kezdeményezése Dr. Rácz Zsuzsanna fogszakorvos feladata.  

Határidő: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A feladat-ellátási szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

34/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Mártírok útja 

1. sz. alatt található Várpalota belterület Várpalota 110/1 hrsz.-ú ingatlanban 44,873 m2 

ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről valamint 

elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

–2019. március 01. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség 

nélkül Dr. Dergovics Zsuzsanna fogorvosi praxissal rendelkező szolgáltató használatába adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, veszélyes hulladék ártalmatlanítása, eszközök 

javítása, karbantartása, stb.) megfizetése a kölcsönvevőt terhelik. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 
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Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik:  

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

36/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Mártírok útja 

1. sz. alatt található Várpalota belterület Várpalota 110/1 hrsz.-ú ingatlanban 44,873 

m2 ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 

valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) 

bekezdése alapján –2019. március 01. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési 

(bérleti díj) kötelezettség nélkül Dr. Abkarovics József fogorvosi praxissal rendelkező 

szolgáltató használatába adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, veszélyes hulladék ártalmatlanítása, 

eszközök javítása, karbantartása, stb.) megfizetése a kölcsönvevőt terhelik. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

38/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Mártírok útja 

1. sz. alatt található Várpalota belterület Várpalota 110/1 hrsz.-ú ingatlanban 44,873 

m2 ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 

valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) 

bekezdése alapján –2019. március 01. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési 

(bérleti díj) kötelezettség nélkül Dr. Nagy László fogorvosi praxissal rendelkező 

szolgáltató használatába adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, veszélyes hulladék ártalmatlanítása, 

eszközök javítása, karbantartása, stb.) megfizetése a kölcsönvevőt terhelik. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

40/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Mártírok útja 

1. sz. alatt található Várpalota belterület Várpalota 110/1 hrsz.-ú ingatlanban 44,873 

m2 ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 

valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) 

bekezdése alapján –2019. március 01. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési 

(bérleti díj) kötelezettség nélkül Dr. Rácz Zsuzsanna fogorvosi praxissal rendelkező 

szolgáltató használatába adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, veszélyes hulladék ártalmatlanítása, 

eszközök javítása, karbantartása, stb.) megfizetése a kölcsönvevőt terhelik. 
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Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

42/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Mártírok útja 

1. sz. alatt található Várpalota belterület Várpalota 110/1 hrsz.-ú ingatlanban 642,95 

m2 ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 

valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) 

bekezdése alapján –2019. március 01. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési 

(bérleti díj) kötelezettség nélkül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ használatába 

adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, stb.) megfizetése a kölcsönvevőt 

terhelik. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. február 28-án aláírásra került. 

 

48/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Palotasport Egészségügyi és 

Sportszervezési Szolgáltató Nonprofit Kft. (8100 Várpalota, Fehérvári út 9.) - Várpalotai 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonos által 1/2019. számú alapítói határozatával 

jóváhagyott 2019. évre vonatkozó üzleti tervét a határozat mellékletét képező tartalommal 

tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület felkéri a Palotasport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 

határozattal kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:   Szoboszlay István ügyvezető igazgató 

Határidő:  azonnal 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

49/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Thury Sport Nonprofit Kft. (8100 

Várpalota, Szent Imre utca 9.) – a Palotasport Nonprofit Kft. tulajdonos által 1/2019. számú 

alapítói határozatával 2019. február 12. napi hatállyal jóváhagyott 2019. évre vonatkozó üzleti 

tervét a határozat mellékletét képező tartalommal tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület felkéri a Thury Sport Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 

határozattal kapcsolatban szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős:   Onofer Attila ügyvezető igazgató 

Határidő:  azonnal 

A határozat határidőben végrehajtásra került. 

 

55/2019. (II.28.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése 

érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatására kiírt 



 

 11 

középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül 2019. február– 2019. 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: 2019. március 15. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Az oklevelek a 2019. március 15-ei 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:   2019. február- 2019. június közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

Végrehajtás 2019. július 10-ig 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: 2019. 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. 

 

60/2019. (III.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h) pontjában kapott véleményezési jogkörében 

eljárva egyetért a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola alábbi átszervezési 

javaslatával: 

Az évfolyamok számának módosítása, a hat évfolyam törlése. 

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

Tankerületi Központ részére. 

Határidő: azonnal 

Felelős : Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat azonnal megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ részére. 

 

66/2019. (III.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Kastélydomb 

u. 6. sz. alatt található Várpalota belterület Várpalota 210/A/3 hrsz.-ú ingatlanban 56,5 m2 

ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről valamint 

elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

–2019. április 01. napjától 2022. március 01. napjáig díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség 

nélkül a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete használatába adja.  

2.) A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

áramdíj, vízdíj, telefondíj, szemétszállítási díj, közös költség, stb.) megfizetése a kölcsönvevőt 

terhelik. 
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3.) A Képviselő-testület felkéri a Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete 

igazgatóját, hogy évente május 31-ig a Szervezet előző évben - a 8100 Várpalota, 

Kastélydomb u. 6. sz. alatt - végzett tevékenységéről írásban tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. március 29-én aláírásra került. 

 

 

67/2019. (III.29.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és 

Értékesítő Szövetkezettel a Várpalota, Mártírok útja 1. szám alatt található, Várpalota Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló 110/1 helyrajzi számú, 5771 m2 alapterületű 

helyiségből összesen 100 m2 helyiségrészre megkötött, a Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 95/2018. (V.25.) határozata alapján 2019. április 15. napjáig 

meghosszabbításra került haszonkölcsön szerződést 2020. május 31. napjáig meghosszabbítja. 

A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, áram, stb.) 

megfizetése a kölcsönvevőt terheli, mely költségeket a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és 

Értékesítő Szövetkezet az épület működtetője, a Térségi Népjóléti Gondozási Központ felé 

köteles megfizetni. 

A Képviselő-testület felkéri a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 

elnökét, hogy 2020. május 31-ig a Szövetkezet megelőző évben, a 8100 Várpalota, Mártírok 

u. 1. sz. alatt végzett tevékenységéről írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Határidő: a szerződés módosítására: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

  Galambosné Domján Anikó a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet ügyvezető elnöke 

A végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2019. március 29-én aláírásra került. 

 

 

 


