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HASZONK6LCS6N SZERZ6DEs

l. SZA同調MODOSiTÅsA

Amely 16tr匂6償egyr6szr6l a Polgdr Vdros Onkorm6nyzata

K句viseli :　T6血J6zsef polg鉦mester

Sz6khely:　4090 Polg紅Barankovics ter 5.

mint K6lcs6nad6 (a tovf心biakban: K6Ics6md6),

mdsrdszr61 a PoIg6ri CSEMETE Szoc純鵬s Sz5vetkezet

K自)viseli: Kapin Albert az Igazgatdsdg eln6ke

Sz6khely: 4090 PolgむBarackovics ter 5.

nrint K6lcs6nvev6 (a tov針)biakban: K6lcs6nvev句

(a tov釦)bialめan egydtt: Szerz6d6 Felek) k6z6tt alul血helyen es napon, aZ alabbi fel的elek

sze重int:

1. Szer幼d6 F?lck重もgz王tik, hogy a?O16・m紅cius l O. napj血a szeIZ6d6s elv如aszthatatlan r6szet

k句ez6 l. sz色md mellekletbeIl t鏡elesen felsorolt feldtemletet /ing6 t血gカeszk6z6ket/

匂)血n血y/ alla僚11om鉦y vonatkozds細an haszonk6lcs6n szedrZ6d6st k6t6ttck.

2. Szerz6d6 Fdek a jden szerz6d6sm6dositas l. ponti創oan meghat血ozott Haszonk6lcs6n

SZerZ6dest - a SZOCi針is sz6vetkezet gazdasagi mfik6d6senck megerdsitese缶dckeben -

k6z6s megegyez6s砿kel a j elen szeIZ6d6smedositds szerinti alめbi t運talommal m6dosi句ak.

A Haszonk6lcs6n szerz側6s m6dositott sz6vegr6szei felkるv匂d61t bedivel keriilnck

皿e由e161es重e,

3. A Haszonk61cs6n szerz6des 2. pontja - a SZerZ6dds id6beli hat針ya - aZ alめbiak szerint

m6dosul:

”A Aaszn針atjo卵K∂lcs∂洲eVdi 2016 a’mdrci暮傭庇; 10. )l偶荏f61 2018 av m存ei1修A610

nく明夜畦,“d枕ar幼m szdm棚L) 2, aZaZ “d枕aγ/am be掻、,e4)巌;亙れe部紡Ileii雌g. ’’

4. A Haszonk6lcs6n szerz6d6s l O. pontja az al銀)biakra v針tozik:

1のKぴん婦6nve冷房履く承　句g)′ a脚e椅〃宏脇mi k唾,Vise移$Zd朋宏朋. a γ6わm砂

席ak肋ゐdhoz s諸応お錆i7的肋露c訪ねガγe"虎履z㌫膨bocs宏と畑,ゐb細めSiぴa, h〇秒, α

d施mi確yvおeA宛ha瞥ZnOS筋sm kyot待laio励a㌻SZ宏mviieli均’ilvd”細雇0肋a beie鳥融en,

a vezet6 rおzts白γおe楊柳あ的go硫;lje勅楊gos崩訪丸印en.

IO. 1 A Aaszon馬/cs6nbe tngI高szocidlis sz∂ve瓜2ZeJ vdl履Ua, hogy a 4asz"OS融sm AapoJJ

納f誇z∂k Aasznos雄sdval厄zpcso庇os d∂n秘ek meghoza/aねel励佃szoc巌lis sz∂ve庇zet

確p融ek諺re jogosα砂a kye161t d脇肋i確pvおe/6 vdem6妙′6t #彫ri. Az dl′a肋出向vise/6

ti猿m匂tygI 8雌pOn be楊I h宏sban成瀬meg a szoc諦碇sz6ve新語Zet n巌ere.

10.2 Az d施朋i *唾,1応e/6 m秒弦綴n/e Ae躯z五重i賭佃ga!dst Jesz a壷as宵O崩刻cs6Jlbe tof

SZOCi(5碇sz6vedezele展6l a haszon勝/cs∂nbe vett esz勝誇A;卸gatlan hasznos施dl個l

鳥雌,“Olaios he擁z巌i賜さめz6必g, iゆm壷ci(うsze′乙乞s物pc$∂n. Az `さlla競i郎e16 a

SZOCid嶺sz6ve沈ezet碑Dγおe賜んel Jeゆno職eg)′eZ花# aおd箪,0庇ot佃ga橘bb a fen,eZea



he少SZlni /dtogtztds e筋i 3牌PaL A Aebtsz巌M伸筋読ordn a訪枕mi確yvおe肪jngos書初

a aszonkd履S6nbe adbt白nga施n応z龍e hasz"OS施dl妃/ k優pcsolatos szeIZ俄施e)めe,

掻szk印yilvdnJarhお物betekin/eni・

103 Az d枕mi碑y融e肪a m掛,e楯雌he躯z巌揚句押/dsok Jg榊jogosulI 〔I SZOCidlis

sz∂ret庇zet　碑y¥心e/e毎e jogos"lt∴szem6雄f6J　寂紡a"　a Jaszon勝広6nbe aゐ#

eszha触tん叩k磁,C§Cin最おban均細z幼必t展2rn　桝妙et a szoci動s sz6ve骸et

月毎1応e移e 6 I呼,On be筋I勝te転szofetflta加u ’’

5. A Haszonk6lcs6n szeI.Z6d6s l l. ponゆa乙alめbiakra m6dosul:

霧認諾n霧h緩急窟驚㌘霧e警
1毒庇)Zds be(51施d誘l捌dm寂)Jt 6朋l庇alタやOn be偽れ窮めziag履亙めt宏bbd t高枕第第旬gy a

匂`疑海d脇mi碑ive16岬秒のneleme械易厄雄JesOlんo購/evg虎Iり鳩白6t - aZ dliala膳rf

ad庇szo新枕応!eJe諭呑み切heb枇加i e砿列。dzd吊ehef6I,6諺定形vel - a加szon勝/c訪n

$影彫路i夷ie aぬa bizto$勧筑

11.1 Amemryiben az d砿mi ftye移aet dszわ弘　旬紗′ a SZOCj宏碇$Z∂t,e庇zel a

hasznos船舶展zpo# e破鏡et a Aαs2ron勝錐6加fZerZ鏡‰ben胸Ita履く5l el諺r& vqg)′

re"de〃eldselknes朋5くねれ宛szn現れAah拗aね朋I/jeZ窃az dltah昨碑sz脇〃 szeγZ鏡‰ben

胸〃a履5l eltgr6, '堅y rendelJe路aknes　側z雇ん肋a $ZOCid碇彫∂ve庇zet szdm存a,

a朋eb′肋eks塔yeZ火Z/自rゆdn a Jを脇e万ilt高施厄e元はseket γe毒ezmi. Ame叩yiben az

略yeZtetds　"e調　VeZet eIeみ諺砂nl ds, a∴sze′Z6ddsben J2,gねl繭I eltgr6 ‘喝

J.ende/te蜜e鵬職es hasz職励at tot毒bbIaおJG競扇城az `!llami確p高se16 jeZzi cze競諺nyt a

ha絡On勝Ic瞥6nbe aく猫額乙dmd調.

11.2 A haszon勝/cs∂職be ad az dllんmi確y高se16jeセdse al〔堆Zidn勝定les虎乙dem6nyezn主

haんer砧5飯e巌h厨- a SZOCid撮$Z∂ve脆eze加6l a吊Ze′Z働esbe" Jお心l畑かak棚幼非埼

reI暮くね〃eldee毒ds姥kti /erv szeh庇i 4asz庇かheb,γed〃施くれ

1/.3 Amen7yiben 4 SZOCidlis sz∂ve庇zet a m辞haf存ozott Aal窃c形r油e楊/ ”em a1卸a佃yre

a Aas乙朋s'免お録α厄zpoJ′ esz髄r∂k $乙erZ6綴9ben Jbg履l/壷uak mg加わ楊re"d祝etds2e′窃

h側zndh諦4 a加szon勝Ics∂nbe ad6慮te/es庇zdemg砂ez房q haszon勝Ics6n「szeIZ&影s

azonnali ha毒か笹砺o批准s存

11.信4men)yiben a Aaszon)あIcs∂nbe訪5 "em !es乙e塵pet a haszon勝lぐS ”-SZe彫鶴

倣Onnali Aat宏b亮子的oo朋施ゞ在高話dIり初燈燭融eze触窮"ek az (5脇mi砥,Vおe/6 a jc流si

励め胸筋ozj2)"妨ameb′ hadem6IヅCZi a Aαzon勝広6"be aく影wl )あ鰐#加J(うs窮szeIZ物性

肋特撮Zeg㌫e miatt a sz猛撃白憐ebd売あゆ少的轟々信’

6. A Haszonk6les6n szerz6d6s jelen szerz6d6sm6dosftdssal nem 6rintett ieszei v餌tozatlan

tartalommal hat釘yban maradnak.
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圏PoIg壷i CSEMETE Szoci餌s Sz6vetkezet

4090 Polg句Barankovics俺r 5.

Telefon: 52/573_519

CSe血ete.DOl割Ir(⑦官血aLil.hu

WWW.POIgaricsemete血u

iktat6szam二044/201 7

±!馳: 201 6 6vi Haszonk6ics6n sze「z6d6s

l , SZ, m6dositasi kereIme

PoIgdr Vfros OnkomallyZata

T6th J6zsef poIgamester 「6sz6「e

PoIq名「

Barankovics t6「 5,

4090

Tisztelt Poigameste「 U「!

HivatkozassaI PoIga「 Varos OnkomallyZata 6s A Poigari CSEME丁E Szocialis

Sz6vetkezet k6z6tt　2016,ma「Cius lO-6n keit Haszonk6Ics6n szerz6d6sre　6s a

Bel的yminiszte「ium訓ami k6pvisei6i a 201 7.januar 27・一6n k6sz靴jegyz6k6nyv6ben

「6gzifettek「e, ke「em Poigameste「 urat az I sz. m6dositas j6vahagyasara.

A 2011"6vi CVl. t6rv6ny (Kftv.) 2017"01" hat訓yaI m6dosuit (3e),(3f),(8)言gy a

VaItozおokat a Haszonk6Ics6n szerz6d6sben 「6gziteni keil, hogy a jogszabalynak

megfe IeIjen ek.

Poigこれ2017.01.31.


