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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 17-i rendkívüli ülésére 

 

 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 
Tárgy:  Hét-Kéz Szociális Szövetkezet kérelme haszonkölcsön szerződés megkötésére 

 (8100 Várpalota, Mártírok u. 1.) 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő:  Ádám Szilvia, a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet elnöke 

  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 Hét-Kéz Szociális Szövetkezet célja a Tiszta Szív Mosoda és Varroda üzemeltetésével a 

hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli munkavállalók foglalkoztatása, munkaerő-piaci 

integrációja, mely célt az általuk 2014. évben elnyert, TÁMOP-2.4.3.D.2-13/1-2013-0205 

pályázattal valósított meg. A pályázat keretében a Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatt 

található önkormányzati tulajdonú ingatlan helyiségen nagy volumenű beruházást, felújítást 

valósítottak meg, illetve kialakították a városban hiánypótló szolgáltatást biztosító mosodát és 

varrodát. 

Az üzletet 2015. év áprilisában nyitották meg. 

Mosást biztosítanak az önkormányzati intézményeknek (iskolák, Szépkorúak Otthona), helyi 

éttermeknek és szállást biztosító cégeknek, varrással nagyobb vállalatoknak vállalnak 

bedolgozást. Szolgáltatásaikat a helyi lakosság számára is széles körben nyújtják, akár textília 

tisztításáról, akár szabás-varrásról, ruhajavításról van szó. Törekszenek a további 

megrendelők, partnerek bevonására, ezáltal a munkahelyek megőrzésére és a helyi munkaerő 

foglalkoztatásának tartós biztosítására. Folyamatosan keresik a lehetőségeket, mivel a 

szociális szövetkezeti forma véleményük szerint egyik leghatásosabb formája a fent említett 

problémákkal küzdők munkahelyteremtésének. 

 

A Hét-Kéz Szociális Szövetkezet elnöke azzal a kérelemmel fordult a T. Képviselő-

testülethez, a Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatt található 110/1hrsz-ú, 100 m2 alapterületű 

önkormányzati tulajdonú helyiség bérletére ingyenes haszonkölcsön szerződés megkötését 

engedélyezze, 2016. november 1-jétől ingyenes haszonkölcsön szerződés keretében, mosodai 

és varrodai szolgáltatás nyújtása céljából. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és döntésük meghozatalát! 

 

 

Várpalota, 2016. november 10. 

 

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 2016. november 17-i rendkívüli ülésén a 

következő határozatot hozta: 

 

 

 

…/2016. (XI.17.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t : 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló, 

Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatti, 110/1 helyrajzi számú, 100 m² alapterületű helyiség 

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 – mosoda és varroda üzemeltetése, a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli 

munkavállalók foglalkoztatása, munkaerő-piaci integrációja - szükséges. 

 

 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

 

 

 

 

V á r p a l o t a ,  2016. november 17. 

 

 

 

 

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 2016. november 17-én megtartott 

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

 

 

…/2016. (XI. 17.) képviselő-testületi 

h a t á r o z a t: 

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatt 

található, Várpalota Város Önkormányzatának tulajdonában álló 110/1 helyrajzi számú, 

100m2 területű helyiségrészt a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet használatába adja 2016. 

november 1-jétől 2018. május 31-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 Hét-Kéz Szociális Szövetkezet elnökét, hogy évente, május 31-

ig a Szövetkezet előző évi működéséről, bevételei-kiadásai alakulásáról írásban tájékoztassa a 

Képviselő-testületet. 

 

 

Határidő: a haszonkölcsön szerződés megkötésére: azonnal 

Felelős:   Campanari-Talabér Márta polgármester 

  Ádám Szilvia, a Hét-Kéz Szociális Szövetkezet elnöke 

A végrehajtásban közreműködik: Erdélyi Mária gazdálkodási ügyintéző 

      

 

 

Várpalota, 2016. november 17. 

 

 

 

 

Campanari- Talabér Márta   dr. Ignácz Anita Éva 

              polgármester     jegyző 

 

 


