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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2018. január 25-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:   Javaslat Polgár Város Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális 

Szövetkezet közötti haszonkölcsön szerződés II. megkötésére  

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző  

  Kapin Albert igazgatóság elnöke  

  Csibi Lajos igazgatósági tag  

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

Ügyiratszám: I/626-1/2018.  

Melléklet:  BM/4461-1/2017. sz. Módszertani útmutatója (1. sz. melléklet) 

Üzleti terv 2018-2021. (2. sz. melléklet) 

Haszonkölcsön szerződés II. (3. sz. melléklet) 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésén, -  a Pénzügyi és gazdasági bizottság, illetve a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság véleménye figyelembevételével - megtárgyalta a Polgári 

CSEMETE Szociális Szövetkezet jövőbeni terveiről, a működési koncepcióról és a pályázati 

lehetőségekről szóló tájékoztatót. Az előterjesztés elfogadásakor rögzítésre került, hogy a 

szociális szövetkezet jövőjével kapcsolatban meghatározó jelentőségű az önkormányzat 

partneri szerepe. 

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 szociális szövetkezet jövőképe a következő alapvetésekre épül: 

- a szociális szövetkezet jövője csak a Fókusz pályázat benyújtásával képzelhető el, a 

pályázat részét képező gördülő üzleti terv csak az önkormányzati tevékenységéhez való 

kapcsolódás erősítésével megalapozott. 

- az üzleti terv bázisát az önkormányzati kapcsolódás megerősítése, kiterjesztése, 

valamint a Belügyminisztérium által jóváhagyott Haszonkölcsön szerződés keretében a 

közfoglakoztatásban létrejött termelői-feldolgozói kapacitások működtetése jelenti. 

A szociális szövetkezet üzleti tervet megalapozó tevékenységei: 

A szövetkezet szándéka megtartani és tovább fejleszteni az eddigi sikeres tevékenységet az 

önkormányzattal. A közfoglakoztatási rendszer átalakításában a Belügyminisztérium 

kölcsönhaszon szerződésével a közfoglalkoztatásból átvett kapacitások működtetése, az állandó 

munkavállalók és a munka jövedelemből élők számának növelése, közösségi szerepvállalás és 

a közélet aktivitás további erősítése. 

 

1. Önkormányzati együttműködés: Szolgáltatási Szerződésekkel 

szociális tűzifa program további folytatása 

lakókörnyezet rendbetétele program erősítése 
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2. Belügyminisztériumi együttműködés: Haszonkölcsön szerződésekkel 

zöldség-, gyümölcs feldolgozás és állattartó kapacitás  

gépek, eszközök, berendezések átvétele, működtetése   

 

3. Foglalkoztatás bővítés: Fókusz pályázat benyújtásával 

a jelenlegi 3 fő foglalkoztatotti létszám megtartása 

a pályázatban vállalt 4+1 fő dolgozói létszám bővítése   

            alkalmi és idénymunkások foglakoztatása  

a megyei foglakoztatási paktumban való közreműködés  

 

4. Piaci alapú tevékenység: vállalkozói és szolgáltatási szerződésekkel 

lakossági és vállalkozói szolgáltatások erősítése 

kereskedelmi tevékenység fejlesztése 

 

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező 

szociális szövetkezetek pályázat 2017. augusztus 15-én benyújtásra került. A pályázat 2017. 

október 30-án az Országos Foglalkoztatási Alaptól (OFA) kapott értesítő alapján támogató 

döntésben részesült. A támogatási szerződés 2017. december 18-án került aláírásra. A Fókusz 

pályázatban rögzített Üzleti terv pontosítása, - a haszonkölcsön szerződés előírásainak 

megfelelően – a szövetkezet részéről 2018-2021. I. negyedévi időszakra megtörtént (2.sz. 

melléklet), a BM/4461-1/2017. sz. Módszertani útmutatója alapján (1.sz.melléklet) 

előkészítettük a haszonkölcsön II. szerződést és annak mellékleteit (3.sz.melléklet).  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

Polgár, 2018. január 18.  

Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

…../2018. (I.25.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár Város 

Önkormányzata és a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közötti haszonkölcsön szerződés 

II. megkötésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet 2018-2021. I. 

negyedévre szóló Üzleti tervét megismerte, annak megvalósítását támogatja.  

 

2./ A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal a 

haszonkölcsön szerződés II.-t jóváhagyja.  

 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására és az ahhoz 

kapcsolódó szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Tóth József polgármester 


