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Melléklet a    /2018. (V.25.) határozathoz 

 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS  

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 

 

 

amely létrejött egyrészről Várpalota Város Önkormányzata (törzsszáma: 734123, 

székhelye: Várpalota, Gárdonyi G. u. 39., képviseletében eljár: Campanari-Talabér Márta 

polgármester), mint kölcsönadó (a továbbiakban: kölcsönadó) 

 

másrészről a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (Székhelye 8100 

Várplaota, Mártírok út 1. cégjegyzék száma: 19-02-500174, adószáma: 22702803-2-19, 

statisztikai száma: 22702803-8899-121-19), mint kölcsönvevő (a továbbiakban: kölcsönvevő) 

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

feltételekkel: 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testületének 

160/2016. (XI.17.) valamint 161/2016. (XI.17.) képviselő-testületi határozatai alapján 2016. 

november 01. napjától a Várpalota Város Önkormányzata tulajdonában álló 110/1 hrsz.-ú, 

természetben a 8100 Várpalota, Mártírok útja 1. sz. alatt található 100 m2 területrészre 

haszonkölcsön szerződést kötöttek. 

 

1. Szerződő Felek a Haszonkölcsön szerződést közös megegyezésükkel a jelen 

szerződésmódosítás szerinti alábbi tartalommal módosítják. 

 

2. A Haszonkölcsön szerződés 1. pontja helyére az alábbi pont lép. 

 

„1. A kölcsönadó Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testületének 

160/2016. (XI.17.), 161/2016. (XI.17.) valamint …/2018. (V.25.)  képviselő-testületi 

határozata alapján ingyenesen a kölcsönvevő használatába adja Várpalota Város 

Önkormányzata tulajdonában álló Várpalota, Mártírok u. 1. szám alatt található 

110/1 hrsz-ú ingatlanban 100 m2 területrészt 2016. november 01. napjától 2019. 

április 15. napjáig bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül. 

A helyiség használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi költségek (víz, áram, 

stb.) megfizetése a kölcsönvevőt terheli, a költségek megfizetésének részleteit a 

Várpalota Város Önkormányzata, mint tulajdonos, a Térségi Népjóléti 

Gondozási Központ, mint működtető és a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és 

Értékesítő Szövetkezet, mint használó között létrejött megállapodás szabályozza. 

A Képviselő testület felkéri a Hét-Kéz Szociális Fogyasztási és Értékesítő 

Szövetkezet elnökét, hogy 2019. május 31-ig a Szövetkezet előző évi működéséről, 

bevételei-kiadásai alakulásáról írásban tájékoztassa a Képviselő-testületet.” 

 

3. A Haszonkölcsön szerződés 7. pontja helyére az alábbi pont lép. 

 

„7. Várpalota Város Önkormányzati képviselő-testületének 160/2016. (XI.17.), 

161/2016. (XI.17.) valamint …/2018. (V.25.) képviselő-testületi határozata alapján  

Használatba vétel kezdete:       2016. november 01. 

Használatba vétel lejárata:       2019. április 15. „ 
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4. A Haszonkölcsön szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

5. Jelen szerződésmódosítás 2018. május 25. napján lép hatályba. 

 

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint 

akaratukban mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Várpalota, 2018. május 25. 

 

 

 

 

 .................................................................   .................................................................  

 Várpalota Város Önkormányzata Hét-Kéz Szociális  

  Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 

 kölcsönadó kölcsönvevő 

 képv.: Campanari-Talabér Márta  képv. Galambosné Domján Anikó 

 Polgármester  ügyvezető elnök 

 

 

 


