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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A 2020. II. 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. szeptember 08. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                     polgármester 

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. szeptember 24-i ülésén elfogadta 

az alábbi határozatot: 

 

 

…/2020. (IX. 24.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 66/2019. (III.29.), a 67/2019. (III.29.), 

a 151/2019. (VII.22.), a 222/2019. (XII.12.), a 39/2020. (IV. 09.), a 43/2020. (IV. 16.), a 

45/2020. (IV. 28.), az 52/2020. (V. 18.), az 53/2020. (V. 18.), a 68/2020. (V. 21.), a 71/2020. 

(V. 22.), a 72/2020. (V. 22.), a 79/2020. (V. 25.), a 80/2020. (V. 25.), valamint a 89/2020. 

(V.28.) 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. szeptember 24. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 

            polgármester                                                                               jegyző 



 
3 

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. 

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 

→Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 74/2020. (V. 22.) határozata: 

(…) A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete (8200 Veszprém, Szigethy J. u. 10., 

adószáma: 19260910-2-19, képviseletében eljár Baráth Gábor igazgató) használatba adott 

8100 Várpalota, Kastélydomb u. 6. szám alatt található ingatlanban a 2019. évi 

tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját elfogadom. 

 

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 

→Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 73/2020. (V. 22.) határozata: 

(…) A Hét-kéz Fogyasztási, Értékesítő és Szociális Ellátást Bentlakás Nélkül Biztosító 

Szövetkezet (8100 Várpalota, Mártírok út 1.) 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai 

beszámolóját elfogadom. 
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151/2019. (VII.22.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Bakony u. 2. 

sz. alatt található Várpalota belterület 460/A/13. hrsz.-ú és 460/A/14. hrsz-ú, összesen 91 m2 

területű ingatlanokban 45,5 m2 ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati 

rendelet 33. § (2) bekezdése alapján – 2019. szeptember 01. napjától határozatlan időtartamra 

bérleti díj fizetési kötelezettség nélkül a Térségi Népjóléti Gondozási Központ használatába 

adja a fogyatékkal élő fiatalok és az autizmus spektrum zavaros gyerekek és szüleik részére 

foglalkozások tartása céljából.  

2.) Az ingatlanrész használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (fűtésdíj, 

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

terhelik. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 

intézményvezetőjét, hogy minden év május 31. napjáig írásban tájékoztassa a Képviselő-

testületet a Bóbita-ház előző évben - a Várpalota, Bakony u. 2. sz. alatt - végzett 

tevékenységéről. 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

→Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 75/2020. (V. 22.) határozata: 

A Térségi Népjóléti Gondozási Központ (Székhelye: 8100 Várpalota, Mártírok u. 1., 

adószáma: 15772828-2-19, törzsszáma: 772826, képviseletében eljár Feketéné Barabas 

Csilla Intézményvezető) használatába adott, 8100 Várpalota, Bakony u . 2. szám alatt 

található ingatlanban a Bóbita-Ház Fogyatékosok Napközi Otthona 2019. év második 

felében tervezett tevékenységekről szóló beszámolóját elfogadom. 

 

222/2019. (XII.12.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 91/2019. (V.23.) képviselő-

testületi határozatában a Várpalotai Rendőrkapitányság részére adományozott bruttó 

1.000.000,-Ft pénzösszeg felhasználási jogcímét „Túlszolgálat és, vagy a személyi állomány 

munkájának elismerésére, jutalmazására” jogcímre, a felhasználási határidőt 2020. április 30. 

napjára módosítja. 

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Veszprém Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal kötött Megállapodás módosítását aláírja. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal  

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető 

A Rendőrkapitányság 2020. április 29-én benyújtotta az elszámolást. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 39/2020. (IV. 09.) határozata: 

I. (…) 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

A Várpalota Város Önkormányzata és a Molnár Mária Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozó, 

Tartósító Start Szociális Szövetkezet között 2016. április 15. napjától megkötött, a 2. számú 

módosítással 2020. április 14. napjáig meghosszabbításra került haszonkölcsön szerződést 
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további 5 évvel, 2025. április 14. napjáig meghosszabbítom a Szociális Szövetkezet 

tevékenységének biztosítása érdekében. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 2020. április 09-én aláírásra került.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 43/2020. (IV. 16.) határozata: 

I. (…) 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbiakat 

rendelem el: 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2019. december 12-i ülésén, a 239/2019. 

(XII.12.) határozatával 2020. május 1-jei hatállyal a jelenlegi Marx utca elnevezését gróf 

Sztáray Antal utcára, a Resán Mihály utca elnevezését Ney Dávid utcára, a Károlyi Mihály 

utca elnevezését Hamvas Béla utcára változtatta.  

Fenti képviselő-testületi határozattal elrendelt utcanév-váltások határidejét, az utcanév 

változtatások hatályosulásának időpontját a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre 

tekintettel 2020. május 1-jéről a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett 

veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap első napjára módosítom. 

III. 

Felkérem Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Budai Viktória műszaki ügyintéző 

Az érintett lakosok részére a lakcímkártyák a hivatali kézbesítő által kézbesítve lettek.  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 45/2020. (IV. 28.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota közigazgatási területén az autóbusszal végzendő helyi személyszállítási 

feladatokat a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

Szolgáltató) közszolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) keretében látja el. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogutódjának a Volánbusz Zrt.-nek 

a beszámolóját a 2019. évi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről - a 

határozat melléklete szerinti tartalommal - elfogadom. 

III. A beszámoló alapján intézkedem a szolgáltató 10.245.759,-Ft összegű ellentételezési 

igényének kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedési 

közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére. 

Határidő:  a határozat megküldésére azonnal 

az ellentételezési igény utalására: 2020. május 15. 
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Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit költségvetési ügyintéző 

            Bérczes Beáta jogi előadó 

Az ellentételezés igény 2020. május 14-én utalásra került a Volánbusz Zrt.-nek. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 52/2020. (V. 18.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota Város Önkormányzata és az EDA-DENT Egészségügyi Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. augusztus 23. napján Megbízási Szerződést kötöttek 

egymással 2019. szeptember 01. napjától 2020. augusztus 31. napjáig. A Megbízási Szerződés 

tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő, az Önkormányzat kötelező feladatkörébe 

tartozó, Várpalota 5. sz. fogászati körzet alapellátási feladatainak tartós helyettesítéssel 

történő ellátása. 

- Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat az alapellátási feladatot 2020. június 01. 

napjától feladat- ellátási szerződéssel oldja meg, ezért a tartós helyettesítésre a továbbiakban 

nincs szükség. Így a Felek megállapodnak, hogy a hivatkozott Megbízási Szerződést a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:212.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint, közös 

megegyezéssel, 2020. május 31. napi hatállyal megszüntetik. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

Várpalota Város Önkormányzata, mint egészségügyi ellátás nyújtására kötelezett, valamint az 

EDA-DENT Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egészségügyi 

szolgáltató között 2019. augusztus 23-án – a területi ellátási kötelezettséggel működő 

Várpalota 5. sz. fogászati körzet alapellátási feladatainak tartós helyettesítéssel történő 

ellátása tárgyban – megkötött feladat-ellátási szerződést a szerződő felek 2020. május 31. 

napjával, közös megegyezéssel megszüntetik. 

III. Felkérem a Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A megbízási szerződés megszüntetéséről szóló szerződés 2020. május 18-án aláírásra került. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 53/2020. (V. 18.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- 2017. október 01. napjától a Várpalotai 5. sz. vegyes fogászati körzetet Dr. Tóth Erika 

tartós helyettesítéssel látta el. Dr. Zrinszki Eszter jelentkezett a praxisra, aki a feltételeknek 

megfelel. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

Várpalota Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést köt 2020. június 01. napjától az 

Angulus Dent Kft. (Székhely: 8171 Balatonvilágos, Nefelejcs u. 12. Adószám: 23370720-2-
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14, Cégjegyzékszám: 01-09-962421) képviseletében Dr. Zrinszki Eszter (8171 

Balatonvilágos, Nefelejcs u. 12. szül. hely, idő: Tiszalök, 1981. 03. 17. Anyja neve: Kórik 

Ilona Szem ig. szám: 245454UA), mint egészségügyi szolgáltatásra jogosult, fogorvosi 

praxissal rendelkező szolgáltatóval a Várpalota 5. sz. vegyes fogászati körzet 

vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel fogorvosi alapellátás biztosítására a határozat 

melléklete szerinti tartalommal.  

III. Felkérem a Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

A feladatellátási szerződés 2020. május 18-án aláírásra került. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 68/2020. (V. 21.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdésének 10. pontja kötelező feladatként írja elő a helyi önkormányzat területén 

hajléktalanná vált személyek ellátását, rehabilitációját, valamint a hajléktalanná válás 

megelőzésének biztosítását. 

- A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének úgy is eleget tehet, ha a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § (1) bekezdésének c) 

pontja értelmében a szociális szolgáltatást nyújtó intézményt működtető fenntartóval 

megállapodást, ellátási szerződést köt. 

- Várpalota Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. 

(II.21.) önkormányzati rendeletében a fedezet rendelkezésre áll. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. § (2) 

bekezdés c) pontjában nevesített feladat, a hajléktalan személyek számára nappali 

melegedő biztosításának céljából a Várpalota Város Önkormányzata és a Magyar 

Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete között kötendő Ellátási szerződést - a 

határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - elfogadom. 

III. Felkérem a Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:  2020. május 30. 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Az Ellátási szerződés 2020. május 21-én aláírásra került. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 71/2020. (V. 22.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló Várpalota, Polyán u. 2. szám alatt 

található ingatlanban 126 m2 ingatlanrészen biztosított a Várpalotai 6. sz. körzeti felnőtt 

háziorvosi tevékenység ellátása. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 
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háziorvosi és fogorvosi ellátásról szóló 27/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete 3. 

mellékletében meghatározott 5. számú vegyes fogászati körzet is 2020. június 01. napjától a 

Várpalota, Polyán u. 2. szám alatti ingatlanrészen kerül biztosításra. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

1.) A 8100 Várpalota, Polyán u. 2. sz. alatti 3746 hrsz.-ú ingatlanban található 126 m2 

alapterületből 27,58 m2 területű helyiségrészt ingyenesen a kölcsönvevő használatába, illetve 

a telephelyen működő 63,12 m2 területű egyéb helyiségeket más egészségügyi alapellátást 

végző megbízottal együtt történő közös használatába - az Önkormányzat tulajdonában álló 

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

önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján – 2020. június 01. napjától határozatlan 

időtartamra díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség nélkül az Angulus Dent Kft. (8171 

Balatonvilágos, Nefelejcs u. 12.) képviseletében eljáró Dr. Zrinszki Eszter egészségügyi 

szolgáltatásra jogosult, fogorvosi praxissal rendelkező szolgáltató használatába adom a 

Várpalotai 5. sz. vegyes fogászati körzet vonatkozásában területi ellátási kötelezettséggel 

fogorvosi alapellátás biztosítására.  

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. 

III. Felkérem Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A Haszonkölcsön szerződés 2020. május 29-én aláírásra került. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 72/2020. (V. 22.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló Várpalota, Polyán u. 2. szám alatt 

található ingatlanban 126 m2 ingatlanrészen biztosított a Várpalotai 6. sz. körzeti felnőtt 

háziorvosi tevékenység ellátása. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének a 

háziorvosi és fogorvosi ellátásról szóló 27/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelete 3. 

mellékletében meghatározott 5. számú vegyes fogászati körzet is 2020. június 01. napjától a 

Várpalota, Polyán u. 2. szám alatti ingatlanrészen kerül biztosításra. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

1.) A 8100 Várpalota, Polyán u. 2. sz. alatt található 3746 hrsz.-ú ingatlanban 34,77 m2 

területű helyiségrészt ingyenesen a kölcsönvevő használatába, illetve a telephelyen működő 

63,12 m2 területű egyéb helyiségeket más egészségügyi alapellátást végző megbízottal együtt 

történő közös használatába - az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek 

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

(2) bekezdése alapján – 2020. június 01. napjától határozatlan időtartamra díjfizetési (bérleti 

díj) kötelezettség nélkül a „Medisynth” Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (8100 Várpalota, 

Polyán u. 2., cégjegyzékszám: 19-09—503255, adószám: 11523907-1-19) képviseletében 
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eljáró dr. Opsitos István egészségügyi szolgáltatásra jogosult, orvosi praxissal rendelkező 

szolgáltató részére adom a Várpalotai 6. sz. körzet vonatkozásában orvosi feladatellátás 

biztosítása céljából.  

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. 

III. Felkérem a Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:  2020. május 31 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A Haszonkölcsön szerződés 2020. május 29-én aláírásra került. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 79/2020. (V. 25.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota Város Önkormányzata, mint kölcsönadó és a Magyar Vöröskereszt 

Veszprém Megyei Szervezete (8200 Veszprém, Szigethy u. 10. képviseletében eljáró Baráth 

Gábor), mint kölcsönvevő között Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

65/2019. (III. 29.), valamint 66/2019. (III. 29.) határozatai alapján haszonkölcsön szerződés 

került megkötésre 2019. április 01. napjától 2022. március 01. napjáig a 8100 Várpalota, 

Kastélydomb u. 6. szám alatti Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló 210/A/3 

hrsz-ú ingatlanban található 56,5 m2 területű ingatlanrész használatára a Magyar Vöröskereszt 

Veszprém Megyei Szervezete Várpalotai térségének alapfeladatai ellátására. A Magyar 

Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezete képviseletében eljáró Baráth Gábor megyei 

igazgató kérelmet nyújtott be az ingatlanrész vonatkozásában megkötésre került 

haszonkölcsön szerződés 2020. május 31. nappal közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

1.)  A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével, mint kölcsönvevővel 

2019. április 01. napjától megkötésre került, Várpalota Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló 8100 Várpalota, Kastélydomb u. 6. szám alatt található, Várpalota 

210/A/3 helyrajzi számú ingatlanból 56,5 m2 területű ingatlanrészre vonatkozó 

haszonkölcsön szerződést 2020. május 31. nappal, felek közös megegyezésével 

megszüntetem. 

2.)  Jelen határozattal egyidejűleg Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-

testületének 65/2019. (III. 29.), valamint 66/2019. (III. 29.) határozatait visszavonom. 

III. Felkérem Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában a 

megállapodás 2020. május 25-én aláírásra került. 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 80/2020. (V. 25.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota Város Önkormányzata Várpalota Város Önkormányzati képviselő 

testületének a 169/2019. (IX. 12.) képviselő-testületi határozata alapján a Várpalota, 

Polyán u. 2. szám alatt található Várpalota belterület 3746 hrsz-ú ingatlanból 48,15 m2 

ingatlanrészt ingyenesen a Térségi Népjóléti Gondozási Központ használatába adta 2019. 

szeptember 19. napjától határozatlan időtartamra védőnői szolgálat folyamatos ellátására. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként az alábbi döntést 

hozom: 

Várpalota Város Önkormányzata a Térségi Népjóléti Gondozási Központtal 2019. 

szeptember 19. napjától a Várpalota, Polyán u. 2. szám alatt található Várpalota 

belterület 3746 hrsz-ú ingatlanban 48,15 m2 ingatlanrészre kötött haszonkölcsön 

szerződést felülvizsgáltam és a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal 

módosítom. 

III. Felkérem Várpalota Város Jegyzőjét, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Határidő:  2020. május 31. 

Felelős:  Dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítása 2020. május 29-én aláírásra került. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota 

Város Polgármesterének 89/2020. (V.28.) határozata: 

I. Várpalota Város Polgármestere rögzíti, miszerint: 

- (…) 

- Várpalota Város Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva Várpalota Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2019. (II. 28.) határozatában úgy döntött, hogy 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. A Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján, a Veszprémi Törvényszéken valamennyi alapító önkormányzattal 

együttesen kérelmet terjesztettem elő a Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota 

vonatkozásában jogutód nélküli megszűnést eredményező ok megállapítására irányuló polgári 

nemperes eljárás lefolytatása céljából. 

- A Veszprémi Törvényszék 2019. április 09. napján kelt 10.Pk.60.027/2006/23. számú 

végzésében megállapította, hogy a 2006. július 28. napján jogerőre emelkedett 

Pk.60.027/2006/8. számú végzésével 1438. számon nyilvántartásba vett Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (8100 Várpalota, Gárdonyi G. út 39.; adószáma: -) 

jogutód nélküli megszűnését eredményező ok bekövetkezett. 

- A Veszprémi Törvényszék 2019. április 30. napján jogerőre emelkedett 

10.Pk.60.027/2006/25. számú végzésében a végelszámolás kezdő időpontjaként 2019. május 

03. napját rögzítette. Végelszámolónak: Sándor Tamás Zoltánt (8200 Veszprém, tulipán u. 
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10.) jelölte ki. A szervezet nevét: Kistérségi Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota 

„végelszámolás alatt” névre módosította. 

II. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Várpalota Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Várpalota Város Polgármestereként a Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota „végelszámolás alatt” civil szervezet 

végelszámolásának a befejezése tárgyában az alábbi döntést hozom: 

1. A Veszprémi Törvényszék 10.Pk.60.027/2006/25. sz. végzésével elrendelte a Kistérségi 

Bűnmegelőzési Közalapítvány Várpalota (nyilvántartási szám: 19-01-0001438, székhely: 

8100 Várpalota, Gárdonyi út 39., a továbbiakban Közalapítvány) kényszer-végelszámolását. 

A kényszer-végelszámolás kezdő időpontja 2019. május 3. napja, közzétételének időpontja 

2019. május 6. napja volt. 

Várpalota Város Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva Várpalota Város 

Önkormányzati Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 9/G. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jóváhagyom: 

• az adóbevallásokat, 

• a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, 

• a vagyonfelosztási javaslatot és zárójelentést. 

Rögzítem továbbá, hogy nincsen a Közalapítvány vagyoni részesedésével működő jogalany. 

Sándor Tamás Zoltán végelszámoló tevékenységét díjazás nélkül végezte, a Közalapítvány 

iratanyagának az őrzésére a Várpalotai Polgármesteri Hivatalban térítésmentesen kerül sor. 

A vagyonfelosztási javaslatban foglaltak szerint a felosztott vagyonnak az alapítók között az 

induló vagyon rendelkezésre bocsátásának arányában történő kiadására a Közalapítvány 

törlésére vonatkozó bírósági végzés jogerőre emelkedését követő 8 naptári napon belül kerül 

sor. 

2. A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény 9/G. § (6) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazom Sándor Tamás Zoltán 

végelszámolót, hogy a Veszprémi Törvényszéken terjesszen elő kérelmet a Közalapítvány 

törlése iránt. 

Határidő: 2020. június 19. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Sándor Tamás Zoltán végelszámoló 

A Veszprémi Törvényszéken 2020. június 18-án benyújtásra került az Alapítvány 

nyilvántartásból való törlése iránti kérelem. 2020. augusztus 18-án a Veszprémi 

Törvényszéktől megérkezett a bírósági nyilvántartásból való törlésről szóló végzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


