
HAszoNxörcsöN sznRzónns
(KOMPLEX MINTA - ingóság/állatlingatlan)

amely létrejött egyÉszről (település) Ete Község Önkormányzata (székhelye: (cím) 2947

Ete Kossuth Lajos utca 69. képviseli: (név) Tálos Tibor alpolgármester), mint kölcsÖnadó

(a továbbiakban Kölcsönadó) 1

másrészről (megnevezés) Etei Hutladékbontó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet
(székhelye: (cím) 2947 Ete Kossuth Lajos utca 69. képviseli: (név) Rohonczi Lászlő
igazgatőság elnöke/ügyvezető elnök), mint kölcsönvevő (a továbbiakban KölcsönvevŐ)

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulirott helyen és időben az alábbi
feltételekkel:

Szerződő Felek a közfoglalkoztatásről és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódÓ, valamint egyéb

törvények módosítasaról szóló 201t. évi CVI. törvény 4/A.§ (a továbbiakban: Kftv.) és

(település) Ete KözsÉg_Önt<ormanyzaténak az.önkormányzati-vag.yon" szabályozásánŐI szÓIŐ

t2lÍ012.(X.25.) számű rendeletének 1. § (1) bekezdése alapján az aláhbi haszonkölcsön
szerződést kötik meg:

1. Kölcsönadó kijelenti, hogy jelen haszonkölcsön szerződés megkötése (hasznosítás) előtt

meggyőződött arről, hogy Kölcsönvevő megfelel az ingyenes haszná|atba adás

j ogszabályb an eIőírt feltételeinek.

2. Kölcsönadő a 2018. év október hó 4. napi állapot szerinti tételes vagyonleltar-jegyzék
szerint térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés

elválasáhatatlan részét képező l. szálmí mellékletben tételesen felsorolt ftildterületet/,

ingó tárgyi eszközöket/ ingatlant és állatállományt, amelyet Kölcsönvevő az általa
megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerínthaszonkölcsönbe vesz.

Ahasnálatjoga Kölcsönvevőt 2018. év november hó 1. napjátőI2020. év október hó 31.

napjáig, Qdátűtam számmal) 2, azaz (időtartam betűvel) kettő éven át illeti meg.2

A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szeruődés l. számí melléklete

sorol fel tételesen) a szeruődés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik.
Termőftjld haszonkölcsönbe adása esetén a termény, állatáIlomány haszonkölcsönbe
adása esetén pedig a szaporulat a törvény erejénél fogva a Kölcsönvevő tulajdonát

képezik.

Azingő targyí eszközkét év ingyenes hasznáLat után visszakerül Kölcsönadőhoz, kivéve,

ha Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamanak

meghosszabbiásában megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek.

Az ál|atáIlomány két év ingyenes haszná|atután Kölcsönvevő tulajdonába kerül.

1 Helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása
2 Az tngyenes hasmálat időtartama - a Kftv. 4/A.§-ban foglaltaknak megfelelően -maximum 2 év, termőfiild

esetében a 10 évet nem haladhatja meg.
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3. Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizérőIag a (megnevezés) Etei
Hulladékbontó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet AlapszabáIyában foglalt

tevékenységeinek megvalósításáúT z és elsősorban a közfoglalkoztatottak és

ktlzfoglálkőrtuta"balkikerülőkfoglalkoztatásacéllábőIhasználhatja.3

4. Kölcsönvevő ahasználatba vett vagyonelemek működtetését sqát felelősségére végz|
Köteles elűez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerczti és az

előírt munkáIatokat saját költségén elvégezni. Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket

rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megóvni.

Felelős minden olyarr kárért, amely rendeltetésellenes haszná|at következménye. Az
üzemeltetés során történő természetes elhasználódások/elhullások pótlása saját

költségén _ Kölcsönvevő kötelezettsége. Kölcsönvevő a rendeltetésszeni hasznáIatta|

kapcsolatban felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt. Kölcsönvevő viseli a
hiszná|atbavett vagyontargyakközműdíjait. A haszonkölcsönszerződés alapján köteles a

gáz,villarty,vizszám|átsajátnevéreíratni.

5. Kölcsönvevő a vagyonelemeket Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy
hasznáIatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a karokért is felelős,

amelyek e nélkül nem. következtek volna be. A.Kölcsönvevő felelőssége mértékében

bekövetkező növekedés nem érinti a Kölcsönadó rendkívüli felmondáshoz valÓ jogát.

6. Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbonásakor köteleq mindazokat a

vagyonelemeket a kölcsönbeadás-kori állapotban Kölcsönadónak visszaadti, amelyek
törvény erejénél foguu (állatá1lomány), vagy a Felek külön megállapodása alapján nem

kerülnek Kölcsönvevő tulaj donába.

7. Kölcsönadó kötelezi magát,hogy jelen szerződésidőtartamaa|attameglevő biztosítást
hatálybantartla, költségeit a Kölcsönvevővel történt megegyezés alapjrán - Kölcsönvevő
viseli. Kölcsönvevő jelen szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében szabadon
biztosítást köthet, annak költségeit viseli.

8. Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, Kölcsönvevő köteles a használatrŐI

ne gyedévente Kö lc sönadót ta1 ékoztatni.

9. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos

döntések megfozatala előtt, (az arrajogosult szövetkezeti szerv vagy személy) a kijelölt
állami képviselő 10. pont szerinti véleményét kikéri. Ha Kölcsönvevő ezen jogszabá|yi

kötelezettségét megsértí, ahaszonkölcsön-szeruődést azowtalihatállyal fel kell mondani.

10. Kölcsönvevő vállalja, hogy a kijelölt állami képviselő szátmétta, a vélemény
kialakításrához sztikséges információkat rendelkezésre bocsátja, és biáosítj a, hogy az

állami képviselő a hasznosításta kapott iratokba, számviteli nyilvtántartásokba
betekintsen, avezető tisáségviselőktől és tagoktól felvilágosítast kérjen.

10.1 A haszonkölcsönbe vevő szociális szövetkezet vá||alla, hogy a hasznosításra kapott

eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozaáIa előtt (a szociális szövetkezet

képviseletére jogosult) a kijelölt állami képviselő véleményét kikéri. Az áIlarri képviselő
véleményét 8 napon belül írásban küldi meg a szociális szövetkezetÉszére.

3 A haszonkölcsön szerződés Kftv. 4/A§. szerinti alapfeltétele, ennek hiányában ingyenes basn'álatba vételre

nem kerülhet sor.



l0.2 Az állami képviselő negyedévente helyszíni látogatást tesz a haszonkölcsönbe vevő
szociális szövetkezeteknél a haszonkölcsönbe vett eszközök, ingatlan hasznositásával
kapcsolatos helyszíni tájékoződás, informáciőszerzés kapcsán. Az állarú képviselő a
szociális szövetkezet képviselőjével telefonon egyezteti az időpontot legalább atervezett
helyszíni látogatás előtt 3 nappal. A helyszíni látogatás során az áIIarrrl. képviselő jogosult
a haszonkölcsönbe adott ingatlan /eszköz hasznosításával kapcsolatos szerződésekbe,
ké szletnyil v éntartásb a betekinteni.

l0.3 Az állami képviselő a negyedéves helyszíni látogatások felül jogosult a szociális
szövetkezet képviseletre jogosult személyétől írásban a haszonkölcsönbe adott
eszközlingatlan kapcsán írásban tájékoztatást kérni, melyet a szociális szövetkezet
képviselője 8 napon belül k<iteles szolgáltatni.

11. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen haszonkölcsön szerződéssel érintett
vagyonelemek tekintetében beállt jelentős változásrőla a kijelölt állami képviselőt a
változás beállásától számított 8 munkanapon belül tájékoztatják,továbbá vállalják, hogy
a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységét - az áItala kért
adatszoLgaltatas teljesítésével" helyszíni ellenőrzés lehetővé tételévél,-",a.haszonkölcsön
szerződés ideje alatt biáosítjak.

11.1 Amennyiben az állrarr/. képviselő azt észleli, hogy a szociális szövetkezet a hasznosításra
kapott eszközöket a haszonkölcsön-szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy
rendeltetésellenes módon haszná|la, haladéktalanul jelzi az áhala tapasztalt szerződésben
foglaltaktól eltérő, vagy rendeltetésellenes használatot a szociális szövetkezet számára,
amely köteles egyeáetés íttlán a felmeriilt vitás kérdéseket rendezni, Amennyiben az
egyeáetés nem vezet eredményre és a szerződésben foglaltaktól eltérő vagy
rendeltetésellenes hasznáIat továbbra is fennáll, az állami képviselő jelzi ezen tényt a
haszonkölcsönbe adő számára.

1I.2 A haszonkölcsönbe adő az állami képviselő jelzése alapján köteles kezdeményezni -

hatándő tűzésével - a szociáIis szövetkezetnél a szerződésben foglaltaknak megfelelő,
rendeltetésszerű és tizleti terv szerinti hasznélat helyreállítását.

11.3 Amennyiben a szociális szövetkezet a meghatározott hatráridőn belül nem áIlitja helyre a
hasznosításra kapott eszközök szerződésben foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű
használatát a haszonkölcsönbe adó köteles kezdeményezni a haszonkölcsön-szerződés
azonnali hatáIyú felmondását.

1 1.4 Amennyiben a haszonkölcsönbe adó nem tesz eleget a haszonkölcsön-szerződés azonnali
hatályí felmondására irányuló kötelezettségének, az állarní képviselő a járási hivatalhoz
fordul, amely kezdeményezi a haszonkölcsönbe adőval kötött hatósági szerződés
megszegése miatt a sziikséges eljarás lefolyatását.

12. Jelen haszonkölcsön szetződés megszűnik a szociális szövetkezet megszűnésével,
továbbá 4. pontban meghatétrozott időtartam lejártával, kivéve, ha a felek az ingyenes
használatidőtartarnánakmeghosszabbitásébanállapodnakmeg.

a jelentős változás haszonkölcsön szerződés módosítása, meghosszabbíása, megsztinése, felbontása; tulajdonjog
változása; a vagyonelemek állapotábanlállagában beállt olyan változás, amely a rendeltetésszerű hasanálatot
lehetetlenné teszi, káresemény bekövetkezése



13.

14.

15.

Kölcsönadő részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha
- a haszonkölcsön meghatározolt célja lehetetlenné vált,
- a kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetésellenesen vagy

szerződé s s ze gő en hasznáIj a.

Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabáIyozott kérdésekben szerződő Felek a Ptk.
rendelkezéseit, a közfoglalkoztatásróI és a közfogIa|koztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló 20II. évi CVI. törvény és az önkormányzati
rendeletet tekintik irányadónak.

Ete Község Örkormányzata 49120IS.(X.24.) EKKT számű határozatával jelen
haszonkölcsőn szerződést jóváhagyta és felhatalmazta az Alpolgarmestert, továbbá az
Etei Szociális Szövetkezetközgyűése felhatalmazta az Elnököt a szerződés megkötésére.

Szerződő Felek jelen.haszonkölcsön szerződést mint akaratukkal mindenben egyezőt
helybenhagyólag írták a|á.

A szerződés 2018. év novemher hó 1 . napján lép hatályba.

Tálos Tibor alpolgármester
kölcsönadó

Etei Hulladékbontó és

Szolgáltató Szociális
Rohonczi Lászlő igazgatőság e|n

kölcsönvevő

l&... ETEI

a,áffiffi,

Mellékletek:
1. sz. melléklet: Tételes vagyonleltár 20l8. év október hó 4. napi állapot szerint

Ete,2018. oktőber 24.

NMI"":.""\\7""..w
Ete Község Onkormá

§

5 Helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásának vezetője


