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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2017. január 26-i rendkívüli ülésére 

 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió kérelme 

haszonkölcsön szerződés megkötésére (8100 Várpalota, Erdődy P. T. u. 12.) 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Bondor Lajos, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió        

régióvezető 

  Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

 

   

Az előterjesztést megtárgyalta: - 

 

 

 

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 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Várpalotai Máltai Csoportja a feladatai elvégzésére 

jelenleg a Várpalota belterület 1324/2. hrsz.-ú, ténylegesen a Várpalota, Tési úton található 

ingatlant használja, mely 1321/17246 részben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

tulajdonában áll.  

Az ingatlan jelenlegi műszaki állapotában nem alkalmas ruházat raktározására, illetve 

adományok osztására, ezért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője azzal a 

kérelemmel fordult a T. Képviselő-testülethez, hogy Várpalota Város Önkormányzatának a 

tulajdonában lévő, Várpalota Erdődy Pálffy Tamás u. 12. sz. alatti - Várpalota belterület 

509/A/35. hrsz.-ú, - 331 m2 alapterületű helyiségből tároló használatával összesen 189 m2 

területű helyiség részt – melyet korábban a feladatai ellátása céljából a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Várpalotai Máltai Csoportja már használt, ezért a helyiség rész gipszkarton 

fallal leválasztásra került, mely a mellékelt vázrajz szerint látható – ingyenesen 

haszonkölcsön szerződéssel 2017. augusztus 1. napjáig használhassa ruházat raktározása 

illetve a gyűjtött adományok osztása céljából. 

 

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint 

elidegenítéséről szóló 36/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet 33.§ (2). bek. alapján 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. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát! 

 

 

Várpalota, 2017. január 19. 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta 
  polgármester 



Várpalota Város Önkormányzati     Határozati javaslat 1. 

Képviselő-testülete 
8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 

Tel.: (88) 592 –660 Fax: (88) 592-676 

e-mail: varpalota@varpalota.hu 

 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. január 26-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

…/2017. (I.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, 

Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás u. 12. sz. alatti Várpalota belterület 509/A/35. hrsz.-ú, 331 

m2 alapterületű helyiségből tároló használatával összesen 189 m2 területű helyiség rész 

vonatkozásában - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről 

valamint elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) 

bekezdése alapján - megállapítja, hogy az ingatlan az önkormányzat által támogatott feladat 

ellátásához – a rászoruló családok, gyerekek támogatása, ruházat raktározása, illetve a 

gyűjtött adományok osztása - szükséges. 

 

 

 

Határidő: a döntés megküldésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat - mint kérelmező- 

részére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2017. január 26. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta                   dr. Ignácz Anita Éva 
polgármester               jegyző 

 



 

 

Várpalota Város Önkormányzati  

Képviselő-testülete 

Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.        Határozati javaslat 2. 

 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2017. január 26-án megtartott 

rendkívüli ülésén megtárgyalta a Polgármester előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

…/2017. (I.26.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Erdődy Pálffy Tamás u. 12. szám alatt 

található, Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló 509/A/35 helyrajzi számú, 

331 m2 alapterületű helyiségből tároló használatával összesen 189 m2 területű helyiség részt - 

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről valamint 

elidegenítésükről szóló 36/2010. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 33. § (2) bekezdése alapján 

– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenes használatába adja 2017. február 1-jétől 2017. 

augusztus 1-ig díjfizetési (bérleti díj) kötelezettség nélkül.  

 

A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, áram, stb.) 

megfizetése a kölcsönvevőt terheli. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli Régió 

vezetőjét, hogy 2017. május 31-ig a Szeretetszolgálat a 8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás 

u. 12. sz. alatt végzett tevékenységéről írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

A végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

      

 

 

Várpalota, 2017. január 26. 

 

 

 

 

Campanari- Talabér Márta   dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester                    jegyző 

 

 


