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Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2014.  június  19-i  ülésén  a  következő
határozatot hozta:

89/2014. (VI.19.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  kezdeményezi  Várpalotán  szociális
szövetkezet megalakítását.

2.  A megalakuló  szociális  szövetkezetben  Várpalota  Város  Önkormányzata  alapítóként,  az  őt
megillető jogokkal, illetve kötelezettségekkel kíván részt venni.

3. A Képviselő-testület az előterjesztés mellékleteként megismerte a Szociális Szövetkezet alapító
okiratának tervezetét,  és felhatalmazza a város alpolgármesterét,  hogy a szociális  szövetkezet
alakuló ülésén az önkormányzatot képviselje, és a közgyűlés által elfogadott alapszabályt aláírja.

4. A megalakuló  szociális  szövetkezetben  Várpalota  Város  Önkormányzata  jogi  személyiségű
alapító tagként 3 db, 10.000,- Ft névértékű részjegy jegyzésével kíván alapító tag lenni. A 3 db,
egyenként 10.000,- Ft értékű részjegy összegét Várpalota Város Önkormányzata az alapításkor
bocsátja  a  szövetkezet  rendelkezésére,  melynek  fedezetét  az  önkormányzat  2014.  évi
költségvetésének az általános tartaléka terhére biztosítja. 

5. A Képviselő-testület döntése alapján Várpalota Város Önkormányzata, mint alapító tag biztosítja
a létrehozásra kerülő szociális szövetkezet számára a tulajdonában lévő Várpalota, Bányabekötő
út 9. szám alatti ingatlan székhelyként történő használatát.

6. A Képviselő-testület  felkéri  a  város  alpolgármesterét,  hogy  a  szociális  szövetkezet  alakuló
közgyűlésén elfogadott döntésekről a következő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást.

7. Várpalota  Város  Önkormányzata  a  szociális  szövetkezet  megalakításának,  könyvelésének,
számlavezetésének, illetve a tevékenységei megkezdésének segítéseképpen 3 év időtartamra 3
millió forint összegű tagi kölcsön biztosít a szociális szövetkezet részére, amelyet a szövetkezet



bírósági  nyilvántartásba  vételének jogerőssé  válását  követő 30 napon belül  átutal  a  szociális
szövetkezet folyószámlájára.

Határidő: az 1-5. pontok tekintetében azonnal,
a 6. pont tekintetében 2014. év szeptember 30.
a  7.  pont  tekintetében  a  szociális  szövetkezet  bírósági  nyilvántartásba  vételének
jogerőssé válásától számított 30 nap

Felelős: Katona Csaba alpolgármester
Végrehajtásban közreműködik: Dr. Lassu Veronika ügyvéd

V á r p a l o t a ,  2014. június 19.

Talabér Márta          dr. Ignácz Anita Éva
polgármester           jegyző


