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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek számára a közfoglalkoztatási 

támogatásból beszerzett és haszonkölcsön szerződés keretében ingyenesen átvitt eszközök 

felhasználásával kapcsolatosan a szociális szövetkezetekkel összefüggésben módosult a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény, melynek 4/A. § (1)-(3) bekezdései biztosítják a 

haszonkölcsönbe adás lehetőségeit.   

 

A Képviselő-testület 2014. március 6-ai ülésén tárgyalta és fogadta el Polgár Város 

Önkormányzata és a  Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön 

szerződést, melyet 2016. február 18-ai ülésén módosított és meghosszabbított 2018. március 

10-ig.   

A 2011. évi CVI. törvény 2017. január 1-jén hatályba lépett módosítása értelmében a 4/A. § 

(1)-(3a) bekezdése alapján már fennálló szerződéseket a felek 30 napon belül kötelesek a 4/A. 

§ (3e) bekezdése szerint módosítani. A törvénymódosítás a szociális szövetkezetre többlet 

kötelezettséget állapít meg az átvett vagyon hasznosítására vonatkozóan, az állami képviselő 

kibővülő jogosítványait, az információhoz való hozzáférés jogának, továbbá a szerződésben 

foglaltaktól történő használat jogkövetkezményeire vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, 

melyek átvezetése a szerződésben megtörtént.  

 

A törvény 62. § értelmében „Ha a szociális szövetkezet a szerződés módosítására vonatkozó 

javaslatot nem fogadja el, vagy a szerződés aláírását megtagadja, a szerződés azonnali hatályú 

felmondásának van helye. A felek a felmondás hatályossá válását követő 30 napon belül 

kötelesek egymással elszámolni.” 

 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet maga is kezdeményezte a szerződés 

felülvizsgálatát a törvény változásának megfelelően.  
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A jóváhagyott, aláírt haszonkölcsön szerződést, a BM Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárságára haladéktalanul meg kell küldeni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való 

kiegészítésre és a határozat elfogadására. 

 

 

Polgár, 2017. február 3. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Tóth József 

polgármester 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

…/2017. (II. 16.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzata és a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön 

szerződés módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1./ A Képviselő-testület az előterjesztés melléklete szerinti 

tartalommal jóváhagyja a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezettel kötött haszonkölcsön szerződést. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

módosított haszonkölcsön szerződés aláírására. 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


