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E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2014. június 19-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület kérelme

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Szemes Rita vagyongazdálkodási ügyintéző, 
                   Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Iroda

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Gazdasági Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

Nagy György  Bérczes Beáta            Sándor Tamás          dr. Ignácz Anita Éva
 irodavezető                jogi előadó            aljegyző                      jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 212/2009. (VI.25.) határozatával állagmegóvás kötelezettsége mellett, ingyenes
használatba adással  5 évre biztosította  a  Zúgó Nyilak Történelmi  Íjász Egyesület  részére  a volt
MHSZ  Sportlőtérhez  tartozó,  az  önkormányzat  12961/17246  arányú  tulajdonában  álló  épületben
(Várpalota, Tési út 4.) a lőcsarnokot, az udvar 900m2 nagyságú területét és az épületben egy 28 m2

alapterületű helyiséget. Az Egyesület elnöke azzal a kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy az
önkormányzat további 5 évre biztosítsa számukra az ingatlanrész ingyenes használatát.  

A Kincstári Vagyoni Igazgatóság és Várpalota Város Önkormányzata között 1998. július 7-én kötött
tulajdonjog átruházási szerződés 6. pontja szerint a tulajdonszerző – Várpalota Város Önkormányzata
–  vállalja,  hogy  a  tulajdonszerzéstől  számítva  legalább  15  évig  az  ingatlant  sportcélra,  illetve
sportlétesítményként használja. 
Az  előírt  15  év  2013-ban  letelt,  azonban,  amennyiben  egyéb  hasznosítási  mód  nem  áll  fenn,
javasolom, hogy a Képviselő-testület az ingatlanra további 5 éves időtartamra kössön haszonkölcsön
szerződést az egyesülettel.  

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és
helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet 33. §
(2)  bekezdése  szerint:  „A  bérbeadó  nem  írhat  ki  pályázatot  azokra  a  helyiségekre,  amelyekre
vonatkozóan  a  Képviselő-testület  egyedi  határozatban  megállapítja,  hogy  a  helyiség  valamely
önkormányzati vagy az Önkormányzat által támogatott feladat ellátásához szükséges.”

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után fogadja el a mellékelt
határozati javaslatokat!

Várpalota, 2014. május 28.

Talabér Márta
 polgármester



Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 1. Határozati javaslat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2014.  június  19-én  megtartott  ülésén
megtárgyalta a Polgármester előterjesztését és meghozta az alábbi határozatot:

…/2014. (VI. 19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, Tési u. 4. szám alatti, volt MHSZ
Sportlőtérhez tartozó, az önkormányzat 12961/17246 arányú tulajdonában álló helyiségek és terület
vonatkozásában  -  az  önkormányzat  tulajdonában  álló  lakások  és  helyiségek  bérletéről,  valamint
elidegenítésükről  szóló  36/2010.  (IX.14.)  önkormányzati  rendelet  33.  §  (2)  bekezdése  alapján  –
megállapítja, hogy a fenti helyiségek az önkormányzat által támogatott feladat – sporttevékenység -
ellátásához szükségesek.

Várpalota, 2014. június 19.

Talabér Márta  dr. Ignácz Anita Éva
               polgármester                                                                            jegyző                                                        



Várpalota Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete
Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 2. Határozati javaslat

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  2014.  június  19-én  megtartott  ülésén
megtárgyalta a Polgármester előterjesztését és meghozta az alábbi határozatot:

…/2014. (VI. 19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Várpalota,
Tési  u.  4.  szám  alatti,  volt  MHSZ  Sportlőtérhez  tartozó,  az  önkormányzat  12961/17246  arányú
tulajdonában álló épületben a határozat mellékletét képező térképvázlaton megjelölt helyiségekre, a
Zúgó  Nyilak  Történelmi  Íjász  Egyesülettel  (8100  Várpalota,  Zichy  I.  u.  27.)  –  mint  használatba
vevővel  -  5  (öt)  év  időtartamra,  2014.  július  1.  napjától  2019.  július  31.  napjáig  haszonkölcsön
szerződést kössön.

Használatba vevő kötelezettséget vállal, hogy továbbra is köteles gondoskodni a helyiségek meglévő
burkolatainak,  ajtóinak,  ablakainak  és  berendezéseinek  karbantartásáról,  felújításáról,  cseréjéről,
pótlásáról. Tudomásul veszi, hogy a használatba vett helyiségekbe a használatba adó engedélye nélkül
más személyt, szervezetet nem fogadhat be. 

Határidő: az ingyenes használati szerződés megkötésére 2014. július 15.
Felelős:  Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik: Szemes Rita vagyongazdálkodási ügyintéző

V á r p a l o t a, 2014. június 19.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
 polgármester   jegyző  
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