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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2020. június 25-i rendkívüli ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

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

2020. 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 2020. 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, 2020. június 22. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                     polgármester 

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. június 25-i rendkívüli ülésén 

elfogadta az alábbi határozatot: 

 

 

…/2020. (VI. 25.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2020. (II.20.), a 4/2020. (II.20.), az 

5/2020. (II.20.), a 6/2020. (II.20.), a 7/2020. (II.20.), a 8/2020. (II.20.), a 9/2020. (II.20.), a 

10/2020. (II.20.), a 13/2020. (II.20.), a 14/2020. (II.20.), a 27/2020. (II.20.), 29/2020. (III.26.), 

a 30/2020. (III.26.) , valamint a 31/2020. (III.26.) 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, 2020. június 25. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 

            polgármester                                                                               jegyző 
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3/2020. (II.20.) 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 2020. 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 az érintett önkormányzatok részéről aláírásra került. 

 

 

4/2020. (II.20.) 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 2020. 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 az érintett önkormányzatok részéről aláírásra került. 

 

 

5/2020. (II.20.) 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 2020. 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 2020. február 20-án aláírásra került. 

 

 

6/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Signator Audit Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (Székhelye: 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.; adószáma: 

10604478-2-19; képviseli: Olma Frigyes ügyvezető) bízza meg a Várpalotai Hírcentrum 

Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak az ellátásával 2020. március 01-jétől 2025. május 

31-ig terjedő időtartamra. 

A fent megjelölt időtartamra vonatkozóan a megbízási díj összege: 60.000,- Ft + ÁFA/hó. 
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2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Tamás József ügyvezető igazgatót a 

könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére. 

Határidő: a könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötésére: 2020. február 29. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Horváth Tamás József ügyvezető igazgató 

A megbízási szerződés aláírásra került, a Cégbíróságon 2020. március 27-én bejegyzésre 

került. 

 

 

7/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a jelen Haszonkölcsön szerződés 

elválaszthatatlan részét képező mellékletben tételesen felsorolt ingóságokat 2020. január 24. 

napjától 2025. január 24. napjáig szóló időtartamra díjfizetési kötelezettség nélkül a Molnár 

Mária Szociális Szövetkezet használatába adja a foglalkoztatás és fenntarthatóság érdekében. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét 

képező, 2020. január 24. naptól érvényes Haszonkölcsön szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2020. február 20-án aláírásra került. 

 

 

8/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Várpalota Város Önkormányzata és 

Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési szabályait rögzítő 

megállapodást felülvizsgálta, és elfogadta a határozat mellékletét képező, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési megállapodást.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

Az Együttműködési megállapodás 2020. február 20-án aláírásra került. 

 

 

9/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a Várpalota Város Önkormányzata és 

Várpalota Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata együttműködési szabályait rögzítő 

megállapodást felülvizsgálta, és elfogadta a határozat mellékletét képező, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt Együttműködési megállapodást.  

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a város polgármesterét az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

Az Együttműködési megállapodás 2020. február 20-án aláírásra került. 
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10/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 193/2019. (X. 10.) határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában levő Várpalota belterület 141/2 hrsz. alatt felvett, 5861 m2 terület nagyságú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, az önkormányzat üzleti vagyonába tartozó, 

107 455 025 Ft nyilvántartási értékű ingatlant a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 13. § és 14. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a várpalotai 

tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (II. 28.) Korm. határozat végrehajtása érdekében 

ingyenesen átruházza a Magyar Államra, 

2. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az ingatlan átadásának célja Magyarország 

Kormánya által a várpalotai tanuszoda építéséről szóló 1005/2020. (II. 28.) Korm. 

határozatában foglalt tanuszoda építése, amely elősegíti a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglalt közfeladatok 

ellátását, így különösen az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások nyújtását, valamint a sport és ifjúsági ügyek biztosítását, továbbá elősegíti a 

sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § (i) pontja szerinti állami feladat teljesítését. 

3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 

ingyenes tulajdonjog átruházását tartalmazó megállapodást megismerte és annak tartalmával 

egyetért, valamint felhatalmazza Várpalota város polgármesterét annak aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Budai Viktória műszaki ügyintéző 

A vagyonátadási megállapodás a Magyar Álam képviseletében a BMSK Zrt. részéről 2020. 

március 09-én, Várpalota Város Önkormányzata részéről 2020. március 10-én aláírásra 

került. 

 

 

13/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

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

mellékletében foglaltak szerinti, a Veszprémi Tankerületi Központ által tervezett, a 

Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén található köznevelési intézmények 

2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek kialakításával. 

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

elektronikus és postai úton juttassa el a Veszprémi Tankerületi Központ részére. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Varga Szilvia humánügyi referens 

A határozat 2020. február 27-én megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ 

részére. 
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14/2020. (II.20.) képviselő-testületi határozat: 

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

Petrozsény Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének 2020. 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, 

2020. évi együttműködési program aláírására. 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  Sándor Tamás aljegyző 

 Borbásné Gazdag Gabriella pályázati és nemzetközi referens 

A testvérvárosi megállapodás 2020. évi programjának aláírására Petrozsényben a 

koronavírus-járvány miatt hagyományosan 2020. március közepén nem kerülhetett sor, 

tekintettel arra, hogy városunk delegációja nem tudott kiutazni a városba. A program 

aláírása postai úton az együttműködő felek között megküldve folyamatban van.  

 

 

27/2020. (II.20.) 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 2020. január- 2020. 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: 2020. március 15. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A nyertes pályázók kiértesítésre kerültek, a veszélyhelyzet miatt az oklevelek későbbi 

időpontban kerülnek átadásra. 

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

alatt az ösztöndíjban részesülő pályázók részére folyamatosan gondoskodjon a támogatások 

átutalásáról. 

Határidő:   2020. január- 2020. június közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik:   Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző 

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: 2020. március 01. 

Felelős:  dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

       Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Végrehajtásra került. 
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29/2020. (III.26.) 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 támogatja a Veszprémi Tankerületi Központ Thuri György Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola alábbi átszervezési javaslatát:  

- Új telephely létesítése a Várpalota, Szent István utca 14. szám alatt.  

- Az alapfokú művészeti iskolában táncművészeti ág, azon belül néptánc tanszak 

indítása. 

- Az alapfokú művészeti iskolában táncművészeti ág, azon belül társastánc tanszak 

indítása. 

- A hajmáskéri telephelyen táncművészeti ág, azon belül néptánc tanszak indítása. 

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 2020. március 30-án megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ 

részére. 

 

 

30/2020. (III.26.) 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 támogatja a Veszprémi Tankerületi Központ Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános 

Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium alábbi átszervezési javaslatát:  

- Az intézmény megszüntetése jogutóddal. 

- A Képesség- és Tehetségfejlesztő Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium székhely intézménye a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola 

tagintézményévé válik. 

- Dankó úti telephely megszüntetése.  

- Fehérvári úti telephely megszüntetése.  

- Szent István utcai telephely megszüntetése.  

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 2020. március 30-án megküldésre került a Veszprémi Tankerületi Központ 

részére. 

 

 

31/2020. (III.26.) 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 elhatározza a 

Bük belterület 147/16 és 147/17 hrsz-ú „kivett hétvégi ház, udvar” művelési ág besorolású 

önkormányzati tulajdonában levő, 395 és 399 m2 nagyságú ingatlanok együtt történő 

értékesítését - 24.250.000,- Ft és 26.750.000,- Ft forgalmi érték figyelembe vételével - a jelen 

határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére a 

helyben szokásos módon, valamint a Fejér, a Veszprém megyei és Vas megyei Naplóban. 

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 pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó 

döntéshozatallal a Képviselő-testület a Jogi és Ügyrendi Bizottságot bízza meg. 

Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval történő döntés 

meghozataláról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kössön adásvételi 

szerződést (előszerződést), gondoskodjon annak a Magyar Állam részére történő 

megküldésére. 

Felhívja továbbá a Polgármestert, hogy a pályázatok elbírálását követő 30 napon belül 

tájékoztassa a Képviselő-testületet a pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó 

személyéről. 

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 döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Kucsera Marianna vagyongazdálkodási ügyintéző 

A pályázat határidőben kiírásra került, pályázat nem érkezett. 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város 

Polgármestere a 36/2020. (III.31.) határozatában a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2020. március 26-i 

rendkívüli ülésén meghozott 28/2020. (III.26.), 29/2020. (III.26.), 30/2020. (III.26.), 31/2020. 

(III.26.), 32/2020. (III.26.), 33/2020. (III.26.), valamint a 34/2020. (III.26.) képviselő-testületi 

határozatot megerősítette.  

 

 


