
Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága 
8101. Várpalota, Táncsics 1.1.u. 1.
Telofon: 50,266. Pf: 76.

S?A tanácstagi munka a választók bi
zalmán alapuló megtisztelő' közélet 
tevekenyseg,

M E G H Í V Ó  :

Várpalota Városi Tanács 1986. április 11-en (pénteken) d.e. 9
órakor ülést tart, melyre a Végrehajtó Bizottság meghívja.

Az ülés helye: a Városi Pártbizottság tanácsterme 

NAPIRENDI-JAVASLAT:
Tárgy;

1./ A VII. ötéves terv költségvetési 
tervjavaslata.

2./ Szükséglettanulmány a város parko
sított és zöldterületei, valamint 
temető gondozására.

3./ Várpalota Város Tanácsának 1/1986.
(IV.11.)számú rendeleto a nem lakás 
íéljára szolgáló épitmények adójá
ról.

4./ A Városi Tanács középtávú tanácsren
delet-felülvizsgálati és tanácsrende
let alkotási programja.,

5-/ Vegyes ügyek, bejelentések 
Tanácstagok interpellációi.

I n f o r m_á c i ó s - j e l e n t é s :

Tanácsi Bizottságok 1986. évi munkatervei.

Városi Népi Ellenőrzési Bizottság 1986.évi
munkaterve.

A napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésék anyagát 
csatoltan megküldöm.

/ /
L- - u .  ^

Csővári János ) 
tanácselnök

V á r p a l o t a ,  1986. március 24.

( Dr. Czeidli István 6 
VB-titkár

Előadó:

Bostainé Tóth Judit 
osztályvezető

Patányi Illés 
mb„ osztályvezető

Dr.Czeidli István 
VB-titkár

Dr.Czeidli István 
VB-titkár



B e s z á m o l ó

a lejárt határidejű tanácshatározatok végrehaj
tásáról.



Városi Tanács V3# Pénzügyi-, Terv ás i4unise.ilgyi Osztály 
Várpalota r Tánc« ic? Mxh-lly uc 1, Tel ; 5o~ 2oo, .?f: ?a ...

J e l e n d  é 
lejárt határidejű tanácsfoatár ozat okról,

5/1.9C l . sz# v,an: oshatározat:

"Várpalota város tanácsa, a lakosság által fizetendő ’áss 3̂ - 
fejlesztési hozzájá.rulá: mértékét 5 éves időtartamra az alab- 
biak szerint állapitja meg:
- Zvénként joo«,- Ft, ha az .adózó valamennyi jüvedelomforra5;- 

ból származó általános jövedelemadója együttesen az 15ro ~ 
Ft-ot nem éri el0

- Együttesen 15oo0- Ft, vagy ©zt meghaladó összegű általános 
j öve d.31 e mad 6 2 0 *t - a „

- Az adóelvonás átjár adózói: terhére a levont általános jő
ve de lomad c lo >-aa

- Csak házadót fizetők tér la érc a laázadó legfeljebb 3 o /¿-a 
de legalább övi 5o,- ~<:'t,

Utasítja a Vér ősi Tanáét Végrehajtó £;izot tuága Titkárát, 
laogy a határ oza.t közzétételiről gondoskodj ona
Utasítja a VTV3. Pénzügyi*-, Terv és kunk a, ügyi Osztály Vezető* 
jét, hogy a községfejlesztési hozzájárulásra vonatkozó jog
szabályok végreha j tása. sorár. a határozatban megállapít ott 
tételek alkalmazásával jár j 0:1 el *
határidő: 1901., március 15 „ a határozat közzététele 

1935, december 31*
Felelős: Jr c Czeidli ± 3  c v é in V3„ Titkár

VTV3, Pénzügy’-; Terv és Junkaügyi Ősz tályv esető"

Á közcégfejleszitési hozzájárulásra vonatkozóan a ta
náé shat ár osa í bán előírtak f igyelombevetel ével j art Link 
el.

4 7 / 1 n tr>•0

"& Városi Tanács a telonülés^ cjlésztéül hozzájárulóssal kap
csolatos lakossági állásfoglalásról szóló tá j j‘¿ózta:, ót tu
domásul veszi»
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Felhívja a Városi Tanács Végrehajtó Bizottságát, hogy az 
előkészítő munkát folytassa. és a lakossági veiarányok 
eredményér ol a s or ónk övét koz 8 tanácsülésen adjon jelen
test,,

A tájékoztató alapján megállapítja a Városi Tanács, hogy 
a településfejlesztési hozzájárulás bevezetős ere Várpalota 
városban 1906, évben nincs lehetőség.
Felelős: Városi Tanács Flnökc 
Határidő: 1986. március 31#"

A településfejlösztesi hozzájárulás bevezetésének elő
készíts munkájá-t folytatjuk a tanácshatározatnak r:;eg~ 
ficlelően,
A lakossági vélemények még nem ismertek teljes körben 
jelenleg som. Az értékelés befejezését követően a soron* 
következő tanácsülésen számot adunk annak eredményéről.

Varpalota, 1986, március 27.

vjéü-Ĵ A 
3ostainé Tóth Judit 

oszt á-lyve aeto

A végrehajtá,st ellenőrizte

Csővári János 
t anács cInök



Városi Tanács VBr Műszaki Osztály 
Várpalota, Táncsics M.u.l.

Tárgy: Jelentés a le-.járt határ
idejű tanácshatározatokra

43/1985» Th0 határozat

Várpalota város Tanácsa Végrehajtó Bizottság 
javaslatára a Várpalota város Általános 
Rendezési Tervének jóváhagyása ciraü előter
jesztését 1985- december 2oo-i ülés napirend
jéről leveszi ós azt soron következő 1986, 
márciusi tanácsülésén tárgyalja meg*

43/1985«Th, sz«, határozatra jelentem,hogy az uj 
Általános Rendezési Terv jóváhagyásához szükséges 
munkarészek nem készültek el. Az elkészítést aka
dályozza,hogy az 1986„julius 01.-én hatályba lépő 
uj Országos Építésügyi Szabályzatban uj területi és 
övezeti kategóriák szerepelnek, emiatt a terv átdol
gozása szükséges.
Az átdolgozással párhuzamosan a TEAB, és az ÉVM* 
területi referense Peska Alfréd elvtárs javaslatára 
uj hatósági egyeztetést kell tartanunk az időközben 
felmerült problémák tis&tázására*
Fentiek figyelembevételével kérem, hogy a Tisztelt 

Tanácsülés az uj ^RT* jóváhagyásának határidejéül 
az 1986o szeptemberi tanácsülés időpontját fogadja el

6/1982cTh«, határozat

Várpalota Városi Tanács a város területén 
alkalmazandó ut- és közműfejlesztési hozzájárul 
mértékét lakótelkenként a következük szerint 
határozza meg:

a/ villanyvezeték: 2 3ooc~Ft
b/ vizvezeték 2,ooo^-Ft 
c/ szilárd burkolatu

járda 2* 3 0 0*-Ft
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d/ pormentes közút 4« 5oo Pt
o / szennyvíz csatorna 3« coo Ft
f/ gázvezeték 3* 000 Pt

Utasítja a Városi Tanács a Műszaki Osztály vezetőjét, 
hogy a tulajdonosok által fizetendő hozzájárulás össze
gének kifizetéséről gondoskodjon„

A 6/1982 Th* határozatra jelentem, hogy a közműfejlesz
tési hozzájárulások kivetés^ a fenti összegeknek meg
felelően megtörténte

V á r p a 1 o z a , 1986. 03«23

A teljesi'tést,ellenőriztei

J; I

ányi Illés 
osztályvezető

s..
' t i  Krasznai' Béla 

tanácselnökholyott ■: s



Városi Tanács Elnökitől 
8101« Várpalota, Pf: 76. 
Telefon: 50.266.

J e l e n  t é s

19/1981. c./ szinu lejárt határidejű tanácshatározo t 
végrehej tásáról.

19/1931- _számu tanácshatározat:

is Városi Tanács megtárgyalta és jóváho ~yta az Ifjúsági Tör
vény végreha 3 tására készült - 1981-1985. évekre szóló - In
tézkedés i 5orvct.

a./ jl\ Városi Tanács felhivjo a Végrehajtó Bizottságot, hory 
az ifjúsági törvény végrehajtásának tapasztalatait, a vá
ros "ben élő ifjúság helyzetét, a Városi KISz Bizottsággal 
kötött e gyű ttmüködési megállapodásjól eredő kötelezettsé
gek teljesítésével együtt értékelje.
Határidő: 1985. decenber 31.
Felelős: Városi Tanács elnöke

*i városion élő ifjúság helyzetét és a Városi KISz bizottság
gal kötött együttműködési megállapodás teljesítésének értéke
lését 0 Végrehajtó Bizottság 1985. szeptember 13.-i ülésén 
elvégezte. Ezt követően, 1985. szeptember 27-én a Városi Ta_ 
nács testületé tárgyalta és fogadta cl rz c tárgyban készített 
előterjesztést.

V á r p 0 1 0 t a , 1986. március 27.

/ Csővíri János / 
tanácselnök O



VTVB, Művelődési cs Sport Osztály 
Várpalota, Vörös Október u. 3. 
Tol.: 50-810

Tárgy: Jelentés a
6/1981.(II,27.) 
sz. tanácshatá- 
rozat végrehajtó' 
sár ól

E l ő t e r j e s z t é s  a Városi Tanács 

1986. április 11-i üléséro

Tisztolt Városi Tanács I

A 6/1981.(11.27*) sz, tanácshatározat al* pontja a város 1981-85. 
évi testnevelési és sportf:-jlosztési koncopciója, végrehajtása ér
dekében a. koordinálásért a. Sportfolügyolőség vezetőjét tette fe
lelőssé, s a. végrehajtás határidőjét 1985. XII. hó 31-ben jelölte
ne 3 .

i. Tisztult Városi Tanács az 1985.' szeptember 27-i tanácsülésre 
készitett tevékenységi beszámolóból és VII, ötéves tervi ágazati 
koncepcióból megismerte a sportfeladatok és sportirányitás VI. öt 
éves tervi végrehajtási szintjét.

A* Sportf elügyolőség folyamatosa.?* végezte a tervf óladat ok végrehaj 
tásának koordinálását. A jövőbon az irányitás és ellenőrzés terv- 
szerűségét és maradéktalan végrehajtását kell megvalósítania.

Kérem a. Tisztelt Tanácsülést, jelentésem fogadja, el. 

V á r p a l o t a ,  1986. március 28.

/Madaras Annamária./ 
osztályvezető

\ J  [ j f J ' “•\A végrohaj tást ollonőrizt e i  . /j«'* • * / * •



E l ő t ö r j  o s z t á s  

a Városi Tanács 1986, április ll*-i ülésére.

Tárgy: A VII, ötéves torv költségvetési tervjavaslata.

Előadó: 3 o s  t a i n é  Tóth Judit 
pü9 osztályvezető



Tisztelt Városi Tanács !

Várpalota város tanácsa a VI, ötéves tervidőszak: főbb célki
tűzéseit, kiemelt feladatait megvalósította, a tervezettnél 
25 /S-kal többet fordított a város fejlesztésére* Az alapel
látás szintentartását biztosította« LTéhány területen erő
teljes ebb színvonaljavitást értünk el; az előző tervről át
húzódó beruházásokat befejeztük* /Mártírok úti óvoda és böl
csőde, Ady lakótelepi iskola és óvoda, szolgáltatóház,/

A VI* ötéves terv beruházásainak legnagyobb hányadát az 1173 
db lakást és járulékos beruházásai képezték, ezen felül 
azonban több jelentős feladatot is sikerült megvalósítani., 
/Városi könyvtár, Vas-Műszaki és a Tejbolt, 3 őrg3',ógyászat, 
Ady lakótelepi hőtávvezeték, kU db garázs, öregek IJapközi- 
otthona, inotai juhhodály áttelepítése,/

A VII* ötéves tervre áthúzódóan megkezdtük az antóbuszpálya- 
udvar és sportcsarnok beruházását, valamint az A1s óink ámbán 
a lakásépítés területelőkészitéscként a kisajátítást.»
A VII* ötéves tervkoncepciót a Városi Tanács az 1985^ augusz
tus 23,-i ülésén megtárgyalta és jóváhagyta* Az előzetes el
képzeléseket vitára bocsátottuk, _az illetékes párt és tár
sadalmi szervek állástoglaltak a fejlesztés célját, irányát 
és mértékét illetően, A társadalmi viták és a különböző fó
rumokon a lakosság széles körében megismert javaslatok kör
vonalazták a legindokoltabb, legsürgetőbb feladatok sorrend- 
j ét*
A Városi Tanács az 1935* december 2oP-i ülésén jóváhagyta 
az 19360 évi költségvetést, amely - a koncepcióhoz képest - 
már akkor és azóta is módosításokat tartalmaz*

tanácsi egységes pénzalap a működtetés területén szinten- 
maradást - egyes kiemelt területeken - gazdasági lehetősé
geinkkel összhangban álló fejlődést fogalmaz meg és az elő
ző időszakhoz közel álló fejlesztési lehetőségeket tártál--’
- u c l 2  0

Elsődleges követelmény a meglévő és az újonnan belépő in
tézményeink működtetése, az áthúzódó beruházások fedezeté
nek biztosítása, a kiemelt célok pénzügyi alátámasztása. 
Tervünk magába ¡hordozza mindazokat a feszültségeket, ame
lyek a népgazdasági tervet is jellemzik különösen a bevcte
li oldalról való megalapozóttságát illetően,,

Az egységes pénzalap - a változások figyelembovételévcl - 
várhatóan 1 663*8^8 eFt, amelyből 1 2 67.5o3 eFt a műkö
dési és fenntartási célokat szolgálja /7ő )>/ 4ol&3̂ ‘-o ol?t 
a fejlesztési lehetőségünk, /2k /*
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Az előző tcrvidoszakIioz topost a működtetésre lényegoson 
na^asabb arányú a rcndol^űzásro álló előirányzat; amely 
erőteljesebb színvonaljavítást orcdaünycshct.
Az összes bevétel 5^;6 c/í>-a 912.356 oFt a szabályozott beve
tői , 36,8 fc-a 6l40u72 eFt az all ami támogatá.s és 3,1 )j-a 
135*962 oFt az érdekeltségi bevétel, /l0ss, m elléklet/,

A bcvütoli terv a jelenleg érvényben levő jövedolemszabályo- 
zási~es" adórendszerre épül. a szabályozott források éves nö
vekedési üteme azonos a népgazdasági tervben számítottal*
A költségvetési szervek működési bevétele 1o7<>563 eFt, amely 
az intézmények áltál nyuj tót t" szolgaitatás ok díjbevételeiből 
származik»
Lakossági adókból hó ~o 9 7 eFt beszedése tervezhető, ami lénye
gesen magasabb az eredetileg tervezettnél* Az teszi indokolt
tá emelését, hogy adórendszerünket a VXI, ötéves tervben több 
változás is fogja érinteni, /szomél'/i jövedelemadó, •lázadó, 
építmény adó, illeték«,/ A sokasodó vállalkozások r a szerző
déses üzemeltetés, a kisipar és kiskereskedelem élénkülése 
folytán az adók emelkednek *
A vállalatok, szövetkezetek, TSZ-ok város és községf0jlesz*~ 
tési hozzájárulása 499*315 eFt, amelyet népességaranyosan 
bontott le részünkre a Megyei Tanács* Béradó cinén 2^1,10.° 
eFt-tál terveztünk

A szabályozott bevételek alakulásának fokozott jelentősége 
lesz az elkövetkezendő"időszakban, ugyanis csak olyan mérték
ben realizálódik a helyi tanácsnál, ahogyan a termolé-jnöveke- 
d és f üggv ény éban k épz ő dik e
3zért is feszitett a terv, hisz az uj gazdálkodási rend alig 
három hónapja alatt épp ezek aránytalan képződése komoly fi
nanszírozási és ezzel feladatellátás! gondokat okozott« Ilon 
kizárt, hogy a tervidőszak végén szereplő feladatokból el
maradást von maga után,*
Az államig támogatás 614,, G72 oFt, amelyből 32 )o normatív fejk
vóta alapjanJ^^S’"/¿"céltámogatás utján kerül lebontásra fej
lesztési feladatokra- 52 L/o pedig a működési költségvetés fe
dezete, IDnelkedés ét az okozza ■, hogy a vállalati lakóház javí
tási keretet is magában foglalja most már a terv másrészt 
szakmai programok is kerültek lebontásra., valamint a Hegyei 
Tanács felújítási pénzeszközeinket is kiegészítette.

Az érdekeltségi bevételek nagy jelontoséggel bírnak az elkö
vetkezendő időszakban, amelyek realizálásához nagy mértékű 
együttműködés szükséges mind a nem tanácsi gazdálkodó szo"r,yek- 
ke 1 f mind a lakoss ággal <,

\
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Számbavételük az előző ¿vek tapasztalati számai alapján 
tervezhető. /ár és díjbevétel, telekeladásból és tartós 
használatbaadásból származó bevétel, tel ekha s zn ál a t i dij, 
lakásépítéssel és juttatással kapcsolatos bevétel és átvett
Pü.^ZCSS^aÓZOla» /
Sajnos a településfejlesztési hozzájárulás jelenleg nem ter
vezhető, mivel a lakosság elég nagy hányadának véleményét 
nem ismerjük, A bevételi kiesés így mintegy 15 millió Ft, 
amely a jelenlegi nehéz pénzügyi lehetőségeket és a megoldás
ra váró feladatokat egybevetve igen fontos lenne a város 
lakossága számára. Folytatni kell a helyi erőforrások feltá
rását.

Az intézmények működtetési és fenntartási előirányzatai /2. 
sz, ~mcllekleS7 ~az”alápollatas~szIn£ontartas££~garan£alják.
A tervezett összeg tartalmazza a belépő fejlesztések és azok 
szintrehozását, 3 cp dologi automatizmust, 5 ca > - o s  évenkénti 
bérfejlesztést, 6 % gyógyszerautomatizmust és a szociális 
segélyek éven&énti loo Ft-os emelkedését.
Az állóeszköz nagyjavítási előirányzat a megemelt kulcsok 
alapjain k3pzodík7'"xgy"*jelontosen~emoIkcdik az előző időszak
hoz képest. Igen kedvezően hat, hogy a Megyei Tanács városunk 
részére 21,ooo cFt felújítási pénzeszköz kiegészítést bizto
sított az alábbi feladatokra;
- Zeneiskola felújításához 1908-ban 2ooo ©Ft
- Bemutatóterem kialakítására /szakmun

kásképző zsinagóga/ 1939-ben ^ooo "
--Tanácsház felújítására 199o-ben !5ooo "
A Városi Tanács saját fejlesztési eszközei egészülnek ki ezek
kel a forrásokkal ami lehetővé teszi más feladatok ellátását 
is, A felújítási feladatok intézményekre történő lebontását a 
^,számu melléklet tartalmazza,
A feladatok fontossági sorrendjének meghatározása és évenkénti 
ütemezése az ágazatokon belül koordinációval történik. Talán 
legjelentősebb közülük mindjárt az első két évre tervezett 
felhasználás, az 1,számú Iskola távhőro való rákapcsolásával 
és a 2,sz, Iskola fűtéskorszerűsítése, melynek további fede
zetét a fejlesztési kiadások tartalmazzák.
Az állami lakóépületek fenntartásár a es x elujitására 83,000 
oFt-ot"blztősitottak^a vállalat r3sz&rc^ az~ervunyoen lévő 
bérlemények szolgáltatási normatívái alapján.
Az ut-hidfenntartási előirányzat 5 évre 26.57o oFt, kisebb 
az előzo*-ovioíineX^ trEi'elüJinasra 1986-ban 19oo eFt-ot bon
tottak le részünkre, a következő években az éves terv során 
kér ül p én z a1apúnkba.


