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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének  

2020. február 20-i ülésére 

 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

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

2019. IV. 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 2019. 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, 2020.  február 04. 

 

 

 

                                                                                        Campanari-Talabér Márta  

                                                                                                     polgármester 

 

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

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 

8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2020. február 20-i ülésén elfogadta az 

alábbi határozatot: 

 

 

…/2020. (II. 20.) képviselő-testületi  

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 160/2019. (VIII.29.), a 165/2019. 

(IX.12.), a 167/2019. (IX.12.), a 188/2019. (IX.12.), a 190/2019. (X.10.), a 191/2019. (X.10.), 

a 222/2019. (XII.12.), a 227/2019. (XII.12.) , valamint a 238/2019. (XII.12.) 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. február 20. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                                                    dr. Ignácz Anita Éva 

            polgármester                                                                               jegyző 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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160/2019. (VIII.29.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a zaj elleni védelem helyi 

szabályairól szóló rendelet-tervezetet – első olvasatban – megtárgyalta. 

2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet első olvasatban tárgyalt és 

elfogadott tervezetét – környezetvédelmi tárgyára tekintettel – a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésére hivatkozva 

tájékoztatásul küldje meg a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak, továbbá 

véleményezés céljából küldje meg az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szerv szakmai véleményének ismeretében a rendelet-tervezet végleges változatát terjessze a 

Képviselő-testület 2019. november havi ülése elé. 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Határidő:  2019. november havi képviselő-testületi ülés  

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

A rendelet-tervezet előterjesztésre kerül a 2020. február 20-ai testületi ülésre. 

 

 

165/2019. (IX.12.) képviselő-testületi határozat: 

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

Közlekedési Központ Zrt. beszámolóját a 2019. I. félévi helyi autóbusz közlekedési 

közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja. 

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

Közlekedési Központ Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 25.018.736 Ft ellentételezési 

igényét tudomásul veszi.  

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

intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletében a helyi 

közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret 

terhére. 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

                       az ellentételezési igény utalására: 2019. október 15. 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

    Bérczes Beáta jogi előadó 

Az ellentételezési igénynek megfelelő összeg 2019. október 07-én átutalásra került az 

ÉNYKK Zrt. részére. 

 

 

167/2019. (IX.12.) képviselő-testületi határozat: 

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

51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben szabályozott – Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, amelynek keretében támogatja 

a szociálisan rászoruló várpalotai felsőoktatási hallgatókat 2020. évben 1.250.000 Ft 

előirányzat keretösszegig.  

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

Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összeállítása során a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra előirányzott összeget, azaz 1.250.000 

Ft–ot működési céltartalékként szerepeltesse a rendelet-tervezetben. 

3.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a csatlakozásról szóló 

nyilatkozatnak az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről.  
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Határidő:   a nyilatkozat megküldésére: 2019. október 02. 

a pénzügyi fedezet biztosítására: 2020. évi költségvetés tervezése és 

elfogadása 

Felelős:    Campanari-Talabér Márta polgármester  

   dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik:   

   Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

  Varga Szilvia humánügyi referens 

A nyilatkozat 2019. október 02-án megküldésre került az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő részére. 

 

 

188/2019. (IX.12.) 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 2019. szeptember– 2020. 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: 2019. október 23. 

Felelős: Campanari -Talabér Márta polgármester  

dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Varga Szilvia humánügyi referens 

Az oklevelek a 2019. 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:  2019. szeptember- 2020. január közötti időszakban a tárgyhót követő 10-e 

Felelős: dr. Ignácz Anita Éva jegyző 

Végrehajtásban közreműködik: Szabó Mónika pénzügyi irodavezető 

A támogatások 2019. szeptember – 2020. január közötti időszakban határidőben kifizetésre 

kerültek a pályázók részére. 

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. 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. 

 

190/2019. (X.10.) képviselő-testületi határozat: 

1) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, Bányabekötő 

u. 9. szám alatti 3207 hrsz-ú 794,11 m2 alapterületű üzlet, raktár elnevezésű ingatlanrészre a 

Molnár Mária Szociális Szövetkezettel 2015. március 01. napjától megkötött haszonkölcsön 

szerződést felek közös megegyezésével 2019. október 31. napjával megszünteti.  

Egyidejűleg Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 8100 Várpalota, 

Bányabekötő u. 9. sz. alatt található Várpalota belterület 3207 hrsz.-ú ingatlanban 736,4 m2 

alapterületű üzlet, raktár elnevezésű ingatlanrészt - az önkormányzat tulajdonában álló 
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lakások és helyiségek bérletéről valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) 

önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján –2019. november 01. napjától 

határozatlan időtartamra díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség nélkül a Molnár Mária Szociális 

Szövetkezet használatába adja feldolgozó konyha, raktár, kistermelők, őstermelők számára 

termékek értékesítésének biztosítása ellátására. 

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

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

3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét 

képező Haszonkölcsön szerződés 2019. október 31. nappal közös megegyezéssel történő 

megszüntetéséről szóló megállapodás, illetve az új, 2019. november 01. naptól érvényes 

Haszonkölcsön szerződés megkötésének aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

A Haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló 

megállapodás, valamint az új Haszonkölcsön szerződés 2019. október 10-én aláírásra 

került. 

 

 

191/2019. (X.10.) képviselő-testületi határozat: 

1.) Várpalota Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda 

Szövetséghez, hogy a Szövetség által meghirdetett Tornaterem Felújítás program keretében az 

önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező, a Veszprémi Földhivatalnál 3215/7 helyrajzi 

számon Várpalotán nyilvántartott és a Palotasport Kft. vagyonkezelésében lévő, Gál Gyula 

Sportcsarnok nyílászáró cseréjét megvalósítsa.  

A pályázat lebonyolításához szükséges önerőt 32.303 e Ft-ot, Várpalota Város 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati 

rendeletében biztosítja. 

2.) A Képviselő-testület a Magyar Kézilabda Szövetség által sportcélú tárgyi eszköz 

felújítás céljából kiírt pályázatban való részvétele tárgyában meghozott 176/2018. (X.25.) és 

156/2019. (VIII.29.) határozatát visszavonja. 

3.) A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Várpalota Város Önkormányzata vállalja 

a pályázati biztosíték befizetését, valamint azt, hogy a szükséges önerő összegét biztosítja. 

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza Várpalota Város Polgármesterét, hogy 

Várpalota Város Önkormányzata nevében nyújtsa be a fenti tárgyú pályázatot. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:      Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

                                                   Szoboszlay István a Palotasport Kft. ügyvezetője 

                                                   Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető 

A pályázat határidőben benyújtásra került, nettó 84.785 eFt-ot nyert az Önkormányzat. 

2019. december 05-én a Magyar Kézilabda Szövetség és az Önkormányzat között a 

megállapodás aláírásra került. A kivitelezés folyamatban van. 
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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 Megállapodás módosítása 2019. december 12-én aláírásra került. 

 

 

227/2019. (XII.12.) 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 2020. évi 

költségvetésébe a megbízási szerződés alapján a szállítási szolgáltatás biztosításához 

szükséges fedezetet biztosítsa. 

Határidő: a fedezet szerepeltetésére a 2020. évi költségvetésben: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető 

A megbízási szerződés 2019. december 12-én aláírásra került. 

 

 

238/2019. (XII.12.) képviselő-testületi határozat: 

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

alapítványokat az alább megjelölt összeggel támogatja: (…) 

2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

alapítványokkal megkötni kívánt támogatási szerződések aláírására.  

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik:  

                        Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető 

                        Varga Szilvia humánügyi referens 

A támogatási szerződések az alapítványokkal 2019. december 12-én aláírásra kerültek. 

 

 


