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Tisztelt Képviselő-testület!
A közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek számára a
közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. § (1)-(3) bekezdései biztosítják a
haszonkölcsönbe adás lehetőségeit.
A képviselő-testület első körben a 2014. március 6-ai ülésén tárgyalta és fogadta el kétéves
időtartamra Polgár Város Önkormányzata és az akkori néven bejegyzett Polgári CSEMETE
Szociális Szövetkezet között létrejött haszonkölcsön szerződést. A szerződés az eltelt évek alatt
két alkalommal került meghosszabbításra, illetve jogszabályi módosulásból adódó tartalmi
változást hagyott jóvá 2018. január 25-ei ülésen a képviselő-testület.
A jelenleg érvényben lévő haszonkölcsön szerződés alapján átadott eszközök használati joga
2021. március 1. napjáig illetik meg a Kölcsönvevőt.
A képviselő-testület 2017. július 20-ai ülésén a szövetkezet jövőbeni lehetőségeinek és
célkitűzésének részletesebb megismertetése volt napirenden, melynek keretében bemutatásra
került a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet Fókuszban az önkormányzati tagsággal
rendelkező szociális szövetkezetek pályázata és ehhez kapcsolódóan a Szövetkezett által
kidolgozott 2017-2022 időszakra szóló gördülő üzleti terv. A pályázat támogató döntésben
részesült és a feladatellátáshoz szükséges Haszonkölcsön szerződés II.-t 2018. január 25-ei
ülésén elfogadta a képviselő-testület.
A Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet a vírushelyzet által kialakult rendkívüli
helyzetre való tekintettel a 2020. június 29-ei Közgyűlésén felülvizsgálta a Polgár Város
Önkormányzatával kötött haszonkölcsön szerződéseket és módosítási kérelemmel fordult az
önkormányzat felé.
A módosítás érinti a Haszonkölcsön szerződés 1. számú mellékletét, mely az átadott eszközöket
tartalmazza, melyek közül kikerül a Belarus 820 MTZ traktor és PÖMA H225 ESP gréder.
A Haszonkölcsön szerződés II. módosítása szükséges a hizlalda telephely (Polgár, Hajdú. u.
40.) ingatlan visszaadása miatt, melynek tételes vagyonleltárát az 1. sz. melléklet tartalmazza,
így mind a mellékletben, mind a szöveges részben szükséges a módosítás.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, javaslataival való
kiegészítésére és a határozati javaslat elfogadására.
Polgár, 2020. július 20.

Tisztelettel:
Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
…/2020. (VII. 30.) határozat
Polgár
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgár Város Önkormányzata és a Csemete
Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet között létrejött
haszonkölcsön szerződések módosítására vonatkozó javaslatot és
az alábbi határozatot hozta:
1./

A Képviselő-testület a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Csemete Szolgáltató Start
Szociális Szövetkezettel kötött Haszonkölcsön szerződés
2. sz. módosítását.

2./

A Képviselő-testület a határozat 2. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja a Csemete Szolgáltató Start
Szociális Szövetkezettel kötött Haszonkölcsön szerződés
II. 1. sz. módosítását.

3./

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
módosított haszonkölcsön szerződések aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Tóth József polgármester
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…./2020. (VII. 30.) határozat 1. melléklete
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS
2. számú módosítása
Amely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata
Képviseli: Tóth József polgármester
Székhely:
4090 Polgár Barankovics tér 5.
mint Kölcsönadó (a továbbiakban: Kölcsönadó),
másrészről a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet
Képviseli: Kapin Albert Igazgatóság elnöke
Székhely: 4090 Polgár Barankovics tér 5.
mint Kölcsönvevő (a továbbiakban: Kölcsönvevő)
(a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
1. A Haszonkölcsön szerződés Kölcsönvevő megnevezése az alábbi megnevezésre változik:
„Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet”
2. A Haszonkölcsön szerződés 1. számú melléklete helyébe jelen szerződés 1. számú melléklete
lép.
3. A Haszonkölcsön szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
4. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával lép hatályba.
5. Jelen három számozott oldalból álló szerződésmódosítás három egymással mindenben
megegyező példányban készült, melyből egy a Kölcsönvevőnél, kettő a Kölcsönadónál marad.
Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint
akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Polgár, 2020. ………………..

……………………………….
Polgár Város Önkormányzata
Tóth József
polgármester
Kölcsönadó

………………………………
Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet
Kapin Albert
igazgatóság elnöke
Kölcsönvevő
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Haszonkölcsön szerződés 2. sz. módosítás 1. sz. melléklete

Átadott eszközök jegyzéke
Megnevezés

SSz.

Darab

Azonosító

1 db
1 db

Gyári szám: 6160067211
Gyári szám: 20507004

1 db

Gyári szám: 20506836

1 db

Gyári szám: 20507029

1 db
1 db
1 db

Gyári szám: 2182223624
Gyári szám: 2182223620
Gyári szám: 2908686

Tárgyi eszközök
1.
2.
3.
4.

Fűnyírógép OLEO-MAC MAX 53TBX
Motoros fűkasza Husqvarna 543 R II. S
típusú
Motoros fűkasza Husqvarna 543 R II. S
típusú
Motoros fűkasza Husqvarna 543 R II. S
típusú
Kisértékű tárgyi eszközök

1.
2.
3.

Motoros fűkasza OLEO-MAC
Motoros fűkasza OLEO-MAC
Raklapemelő béka

Polgár, 2020. július 20.
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…./2020. (VII. 30.) határozat 2. melléklete
HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS II.
1. számú módosítása
amely létrejött egyrészről Polgár Város Önkormányzata (székhelye: Polgár, Barankovics tér 5.,
képviseli: Tóth József polgármester), mint Kölcsönadó (a továbbiakban Kölcsönadó)
másrészről a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet (székhelye: 4090 Polgár, Barankovics
tér 5., képviseli: Kapin Albert igazgatósági elnök), mint Kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő)
(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1. A Haszonkölcsön szerződés II. Kölcsönvevő megnevezése az alábbi megnevezésre változik:
„Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet”
2. A Haszonkölcsön szerződés II. 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
1. „Kölcsönadó a 2018. február 28. napi állapot szerinti tételes vagyonleltár-jegyzék szerint
térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés elválaszthatatlan
részét képező 1. számú mellékletben tételesen felsorolt, ingó tárgyi eszközöket, egyéb ingatlant,
amelyet Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint
haszonkölcsönbe vesz.
A használat joga Kölcsönvevőt 2018. március 01. napjától 2021. február 28. napjáig, 3 év, azaz
három éven át illeti meg.
A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete sorol fel
tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik.
Az ingó tárgyi eszköz háromév ingyenes használat után visszakerül Kölcsönadóhoz, kivéve, ha
Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában
megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek.”
3. Hatályát veszti a Haszonkölcsön szerződés II. 1. és 3. számú melléklete.
4. A Haszonkölcsön szerződés II. 2. számú mellékletének számozása 1. sz. mellékletre változik.
5. A Haszonkölcsön szerződés II. jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
6. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napjával lép hatályba.
7. Jelen három számozott oldalból álló szerződésmódosítás három egymással mindenben megegyező
példányban készült, melyből egy a Kölcsönvevőnél, kettő a Kölcsönadónál marad.
Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukban
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.
Polgár, 2020. ………………..

……………………………….
Polgár Város Önkormányzata
Tóth József
polgármester
Kölcsönadó

………………………………
Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet
Kapin Albert
igazgatóság elnöke
Kölcsönvevő
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