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Felülvizsgálatot végző szerv: VTVB Igazgatási Osztály. 
Felülvizsgálatban közreműködik: Városi :ács Igazgatási 
Bizottsága *
A felülvizsgálat elvégzésének ':s az előterjesztés elkészí
tésének határideje: 1986. III. negyedévi tanácsülés.
A rcncLolet-tcrvezct elkészítéséért felelős : Dr. Szimr.icr 
Ottó osztályvezető.

3./ Várpalota Város Tanácsának 3/1981./VI.26./sz. tanácsren
delete a piacokról és a piaci hclypénzckről.

Felülvizsgálatot végző szorv: VTVB Temclés-Ellátásfclügye- 
leti Osztály.
Felülvizsgál?tbrn közreműködik: Városi Tanács Városfejlesz
tési- Termelési- ellátási Bizottsága.
A felülvizsgál?t elvégzésének és az előterjesztés clkészi- 
tésénck határideje: 1986. IV. negyedévi tanácsülés.
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelős: F?ragó István 
osztályvezető.

4,/ Várpalota Város Tanácsának 2/1976«/VII«23»/szc rendeleté 
a városi zászló alkotásáról ésYnasználatárói,

Felülvizsgálatot végző szerv: VTVB Szervezési és Jogi 
Osztálya„
Felülvizsgál?tban közreműködik: Városi Tanács Ügyrendi 
és Igazgatási Bizottság?.
*» felülvizsgál?t elvégzésének és e z  előterjesztés elké
szítésének határideje: 1987» I. negyedévi tanácsülés.
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelős: Müllcrné 
dr Iirad.szky Erzsébet osztályvezető.

5-/ Várpalota Város Tanácsának 4/1971./X.21./sz. rendeleté 
Várpalota város címerének megállapításáról és használa- 
tának ic ndjérői,

Felülvizsgáló tót végző szerv: VTVB Szervezési és Jogi 
Osztálr -
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Felülvizsgálatban közreműködik: Városi Tanács Ügyrendi és 
Igazgatási Bizottsága.
A felülvizsgálat elvégzésének és az előterjesztés elkészí
tésének határideje: 1987« I. negyedévi tanácsülés.
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelős: Müllorné 
dr Hradszky Erzsébet osztályvezető.

6./ Várpalota. Város Tanácsa 1/1978, /IX. 29. /sz. rendeletével 
módosított 3/1976./VTI.23*/ sz, rendelete a "Várpalota Vá
ros Díszpolgára” cin alapításáról és adományozásáról*

Felülvizsgálatot végző szerv: VTVB Szervezési és Jogi 
Osztálya.
Felülvizsgálatban közreműködik: Városi Tanács Ügyrendi Bi
zottsága, valamint Igazgatási Bizottsága.
A felülvizsgálat elvégzésének és az előterjesztés elkészí
tésének határideje: 1987. II. negyedévi tanácsülés.
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelős: Hüllőmé 
dr Hradszky Erzsébet osztályvezető.

7./ Várpalota Városi Tanács 1/1985./III.25./sz. rendeletével 
módosított 2/1978,/IV* 25i/sz. rendelete a. ’̂Várpalota Vá
rosért” kitüntető jelvény alapításáról.
Felülvizsgálatot vérző szerv: VTVB Szervezési és Jogi 
Osztálya.
Folülvizsgálatban közreműködik: Városi Tanács Ügyrendi 
Bizottsága, továbbá Igazgatási Bizottsága,
A felülvizsgálat elvégzésének és az előterjesztés elké
szítésének határideje : 1987« III. negyedévi tanácsülés.
A rendelőt-tervezet illetőleg a folülvizsgálat eredményé
ről szóló előterjesztés elkészítéséért felelős: Müllcrné 
dr Hradszky Erzsébet osztályvezető,

8./ Várpalota. Város Tanácsának 6/1972./VI, 23«/sz. rendelete a 
parkok és fásitott területek védelméről.

Felülvizsgálatot végző szerv: VTVB ílüszaki usztálya
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Folülvizsgálatban közreműködik: Városi ?' 'cg Városfejlesz
tési- Termelési- Ellátási Bizottsága*
A felülvizsgálat elvégzésének és az előterjesztés elkészí
tésének határideje: 1987. III» nogyed é v i tanácsülés,
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelős: Patányi Illés 
ab, osztályvezető.

9./ Várpalota Város Tanácsának 2/1980./XII»19*/ az« rendeleté
a. köztisztaság/J.'! és környezet tisztaság védelméről.

Felülvizsgálatot végző szerv: VTVB Küszaki Osztálya. 
Felülvizsgálatban közreműködik: Városi Tanács Városfejlesz
tési- Termelési- Ellátási Bizottsága.
L folülvizsrálot elvégzésének és az előterjesztés elkészí
tésének határideje: 1987. IV. negyedévi tanácsülés,
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelős: Patányi Illés 
rnb, osztályvezető-

10./ Várpalota Város Tanácsának 4/1973*/XII.21,/sz* rendeleté 
a lakó- és utcabizottságokról.

Felülvizsgálatot végző szerv: VTVB Szervezési és "̂ogi 
Osztálya»
A felülvizsgálatban közreműködik: Városi Tanács Ügyrendi 
és Igazgatási Ijzott-ága,
Felkérés alapján a felülvizsgálatban közreműködőként 
résztvesz: a Hazafias népfront Városi Bizottsága.
A felülvizsgálat elvégzésének és az előtörjes.^;és elké
szítésének határideje: 1988„ I- negyedévi tanácsülés.
A rendelet-tervezet elkészítéséért felelés: L''. Hornt; 
dr Hraőszky Drzsébet osztályvezetőd

L, / Hatályon kivül helyezésre kerülő tpnácsre ndel et

1./ Várpalota Város Tanács?. 1/1975*/XII» 5* /sz, rendeleté 
tanácsrendeletek szabálysértési birságot megállapító 
iondclkezéseinek folf. 1’*izsrilatáró 1.



5

u hotdlyon kivül helyezés időpontjai 19c I* negyedévi 
tanácsülés*

II. Tanácsrendelőt-alkotási terv

1 ./ Á településfejlesztést segitő társadalmi munkákról, va
lamint a társadalmi munka szervezésérőli irányításáról ős 
olismoresorol szóló tanácsrendelet.

A rendelőt-tervezot eÜcfcészitéséért felelőst VTVB Pénzügyi- 
Terv és Munkaügyi Osztály,
Előkészítésben közreműködik: Városi Tanács Városfejleszté
si- Termelési- Ellátási Bizottsága*
I\ rendelet-tervezet olkészitéséért felolcs: Bostainé Tóth 
Judit osztályvezető.
Á tervezőt elkészítésének határideje: 1988. II. negyedévi 
tanácsülés.
A tervezet elkészítésének koordinálásáéit felelős:
Kraszn^i Béla tanácselnök-helyettes.

2./ A parkolóhelyek létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 
tanácsrendelet.

h rendelőt-tervozot előkészítéséért felelős: VTVB Műszaki 
Os ztály.
Előkészítésben közreműködik: Városi Tanács Városfejlesztési- 
Termelési- Ellátási Bizottság* valamint Városgazdálkodási 
Vállalat,
h rendelet-tervezőt elkészítéséért felelős: VTVB műszaki 
osztályve zctő.
L tervezet elkészítésének határideje: 1989. II. negyedévi 
tanácsülés.
A tervezet elkészítésének koordinálásáért felelős: Krasznai 
Béla tanácselnök-helyettes.
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közterületek burkolatainak felbontásáról ős helyreállítá
sáról szóló tanácsrendelet.

Vállaló t*
L rendelet-tervezet clkőszitősőőrt felelős : műszaki osz
tályvezető.
u tervezet clkószitásőnok határideje: 1990. II. negyedévi 
tanácsülés,
n tervezet elkészítéséért és koordinálásáért felelős: 
Krasznai Béla tanácselnök-helyettes.

V á r p o  1 o t a , 1986. április 1 1.

// /

/ Csővári János /
tanácselnök 'v

r '' V  / Dr. CzcxcLli István / /
VB-titkár



Városi Tanács
Ügyrendi Bizottsága

Városi Tanács
Igazgatási Bizottsága

Tisztelt Városi Tanács!

A Városi Tanács Ügyrendi, valamint Igazgatási Bizottsága 
a Városi Tanács 1986-1990 évekre széló középtávú tanács-^ 
rendelet felülvizsgálati és tanácsrendelet alkotási prog
ramját együttes ülésén megtárgyalta és jónak itéli.
A Bizettsá^nk;-véleménye szerint a felülvizsgálati terv 
jól ütemezett, a rendelet alkotási terv pedig reálisan 
veszi számba a helyi szabályozást ig’énylő társadalmi vi
szonyokat .
V á r p a l ^ t  a,1986. március 28.

Z e r g i Bálint sk 
az Ügyrendi Bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül

K e r e k e s  András sk 
az Igazgatási Bizottság 

elnöke



Városi Tanács V3* Pénzügyi-, Tor vés Munkaügyi Os z tá.ly 
Várpalota, Táncsics Mihály u„l. Telefon: 5o 2oo„ ?f„76

E l ő t e r j e s z t é s  
a Városi Tanács 1 9C6. á.prilis 1 1.-i ülésére,

Tisztelt 7é.rosi Tanács !
Városi Tanács ülésein, a lakosság körében tartott 
fórumodon sokszor merülnek fel visszatérő jelleggel 
apróbbnak tűnő de egy-egy közösség érdeket, hangu
latát alapvetően meghatározó problémák®
A VTV3. Műszaki Osztállyá hosszabb-rövidebb idő eltel
tével tudja ezeket az igényeket felülvizsgálni és meg
oldást keresni a kivitelezésére, ezért a göncök sok
szor halmozódnak# Adott esetben nem csak pénzhiány, 
hanem tárgyi vagy személyi feltétel hiánya miatt.

A feszültségek feloldása ás a feladatok meggyorsítá- 
sa érdekében teszünk javaslatot a Tisztelt Városi 
Tanácsnak az alábbiak szerint:
Határozzon a Tanács arról, hogy valamennyi tanács
tag részére az 1986, költségvetési évben a város és 
községgazdálkodási szakfóladat terhére választókerü
letenként lo.ooo,- Ft álljon rendelkezésre. 2 keret
összeg fi tanácstag közérdekű celu rendelkezései sze
rint kell az érdekelt szakigazgatási szerveknek a 
fedezet biztosításáról gondoskodni,

A feladatok összehangolása ás az egyéb feltételek biz
tosi tása végett az előzetes elgondolásokat a VTV3C Mű
szaki Osztállyal minden esetben egyeztetni kell és ez 
követően lehet csak megrendelni a Városgazdálkodási Va 
latnál.

A lehetőség adott arra vonatkozóan, hogy egy-egy vi 
rosrész taná.cstagi körzetei társuljanak egy nagyob' 
feladat elvégzése érdekében és igy pénzeszközeiket 
együttesen használják fel.

is e
f
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« döntőnek ogy körzőt bon /pl, viz, villany/ 

VTV3. Műszaki Osztály•igazolása alapján az adott válla
ltnál ncgrondelhoto ás isiogyonlitúso a Pénzügyi Osztály-

e nnyx o o n n on
óladat
VTV3. Műszaki

a c nal ■jogrend©
ól tör O O'lIX J. Ó : vötlenül.
zorotno-: IsiLiangoulyozni, hogy a lotooo,- Ft-os horot- 
cgzoc bűtartását nindon Líörülnényoíí között biztosiban: 
oll.

T I '

Í I S Z '

~Ofí ! OG7
•/árősi T
:'*> •h £ r11

pilácsot, zogy előterjeszt e sene t 
rí és esetén nagyja jóvá*

V.árpalota, 1936. április 1

nQ.3ostainc Totk. Judit 
ősz tályvűzo t o
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Várpalota Vdroci Tanács 
Várpalota, Táncsics u,l

/1936.

J- Városi Tr.náos az 1936. április 11,-i ülásón '-oc- 
tár csalta a VTV3. Pénzügyi-, Torv ás Munkaügyi Osztály 
előtorjosztásét ás .nogliozta a

........ /19C6./IV.11./ Hl. szá:::u

H a  t á r o z a t - o t.
Várpalota Város Tanácsa a város ős közsággazdálkodási 
szalui óladat 1986«, ovi költságvetási előirányzata tör
li árg tanácstagi választókarulotonkánt lo, ooo,- Ft 
I^erctösszeget - összoson 6lo,ooo0- Ft-ot - hagy jóvá 
a tanácstagod által logfontosabbnak itált feladatok 
uogvalósi t ás ára.
A tanácstagnak a horotosszo^i^ terjedő köjárdokü föl- 
használásra vonatkozó rendelkezéseit az ár dobolt szak
igazgatási szervo:: kötelesek figyelembe vonni ás tol- 
j ositoni.
Utasítja a VTV3. Pénzügyi-, Torv ás Munkaügyi Osztály 
ás a VTV3. Műszaki Osztály Vezetőit, hogy az őzzel 
kapcsolatos intázkodásekot tegyek meg, dolgozzák ki 
a költságvotási felhasználás elszámolás rendját ás ar
ról az oves gazdálkodásról törtnne beszámolóban adjanak 
szánót.
Határidő: a szabályozásra 1906, április 3 o, 

a beszámolásra 1 9 0 7» augusztus 3 1«.
Felelős: VTV3, Pánzügyi-, Torv ás Munkaügyi Osztályvezető 

VTV3, Műszaki Osztályvezető

X n d o k o 1 á s :
A tanácstagi választókerületökben az ott álő közcsság 
kojárzetát alapvotőon meghatározó feladatok gyorsabb 
:::ogvalósitása árdokáben indokolt a korétösszogek lebon
tása.

}Várpalota, 1906, április llc /
ÍV.

Csővári Jáno:
V

tanácsőinok 3r,Czoidli István
VD.-titkár

*/



Városi Tanács
Városfejlesztési» Termelési-Ellátási Bizottság

1936, évi munkáterve

A bizottság munkatervét a Tanács és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott feladatainak megfelelő
en állitotta öspze -
Résztvesz a szakterületéhez tartozó szakigazgatási szervek te
vékenységi beszámolóinál: előkészítésébenc Ellenőrzi a lakosság 
ellátásával és a városfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, 
szervezi a lakosság közreműködését a tanácsi feladatok végre
hajtásában* A testületi ülések elé kerülő jelentések elő
készítése és véleményezése során segítséget nyújt a testületi 
döntések megalapozottságához,.

A bizottság munkatervének összcállitásánál figyelembe vette a 
Városi Tanács és Végrehajtó Bizottság munkatervét, s ennek 
alapján munkatervében az alábbi témakörök megtárgyalását tart
ja szükségesnek*

1 9 8 6* március hó;

1, A bizottság 1986c évi munkatervének jóváhagyása 
Előadó; a bizottság elnöke

2 Szükséglet-tanulmány a város parkosított és zöldterületei 
valamint temető fenntartására, gondozására.
Előadó; műszaki osztályvezető

3 , VII. ötéves tervi költségvetési tervjavaslat*
Előadó ; pénzügyi osztályvezető
/Együttes ülés a Számvizsgáló Bizottsággal/

1 3 8 6c április hó;

1 A Városgazdálkodási Vállalat 1936-199o évi középtávú 
fejlesztési programja»



2c Az uj ART* kapcsán feloldásra javasolt épitési
tilalmas területek felhasználási javaslatának előzetes 
véleményezése,
Elodadó: műszaki osztályvezető 

I9 3 6^ május hó;

1 . Várpalota város közvilágításának helyzete, középtávú 
fejlesztési tervek.
Előadó; ÉDÁSZ« Kirendeltségvezető

2, Az uj ÁRT* szabályozási tanácsrendelet-tervezet véle
ményezése c
Előadó; műszaki osztályvezető 

19 86 <, június hó;
1. A Thuri György Fogyasztási és Értékesítési Munkásszö- 

vezetkezet lakossági-ellátás érdekében kifejtett 
kereskedelmi és szolgáltató tevékenységéről készülő
beszámoló kapcsán a szervezet egységeiben végzett 
ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése«-
Ellenőrzést végzik; Zsibrita Mátyás és Termelés-Ellátás-

Felügyeleti Osztály

2 A PAMOUKER. Vállalat beszámolója a lrkosság ellátása 
érdekében kifejtett kereskedelmi tevékenységről - 
a beszámoló kapcsán ellenőrzés a PA1TII0ÍTKERC egységeiben* 
Az ellenőrzés tapasztalatainak megbeszélése«
Ellencfoést végzik; Tolonics István, Torna Tibor

és a Termelés-Ellátásfelügyeleti Osztály

2

1 9 8 6 c  október hó;

1< A kisiparosok, magánkereskedők és e jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezetek árellenőrzésenel: 
taőasztalatai*
Előadó; Termelés Ellátásfelügyeleti Osztály vezetője
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1 9 8 6 december hó;

le A Városi Tanács 1987* évi gazdálkodási terv 
javaslata

Előadó: pénzügyi
/Együttes ülés a

V á r p a l o t a ,

/Krasznai Bela / 
bizo1 1 s:g elnöke

osztályvezető
Számvizsgáló Bizottsággal/ 

1 9 8 6c március 1 .



Várpalota-Városi Tanács
ügyrendi Bizottsága

1985« évi munkaterve

I, negyedév:
__ ? T

1986„ évi munkatarv megtárgyalása 
Előadó: Zergi Bálint a bizottság elnöke

1986, március:

A Városi Tanács rendeleteinek középtávú felülvizsgálati 
programja.
Együttes ül$s a Városi Tanács Igazgatási Bizottságával
Előadó: Dr, Oaeidli István VB-titkár 

i

II» negyedév:

A Végrehajtó Bizottság titkárának irányit ásásai végzett 
I-II. negyedévi célvizsgálatok tapasztalatai.
Előadó: Dr« Czeidli István VB-titkár 

?

.Hl* negyedévi

A közérdekű jaVcsXotokí bejelentések, panaszok intézésé
nek gyakorlata a Vámosi Tönáds VB, szakigazgatási szerve
inél, célvizsgálat tapasztalatairól tájékoztatás.
Előadó: Zergi Bálint a bizottság elnöke 

IV. negyedév:

A testületi munka j“avitása érdekében hozott 1/I985i ianács- 
határozat feladatai teljesítései /Tanádsülési előterjesztés 
előkészitése/ >
Előadó; Müllerné dr» Hradszky Erzsébet KsztályVezotő 

Bizottság l9Q£t* gVjL VlzjsgáXati programja:

A Városi Tanács VB. munkatervében meghatározott ellenőrzé - 
sekben Való részvétel a Szervezési és Jogi Osztály felkérése 
alapj án.

V á r p a  1 ó t a ,  1986,január 2 7,

Zergi Bálint s.k. 
bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül^


