
TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS  
 
amely létrejött egyrészről 
Szentendre Város Önkormányzata (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; 
PIR törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; képviseli: Verseghi-Nagy 
Miklós polgármester), mint kölcsönbe adó (a továbbiakban: Kölcsönbe Adó) 
  
másrészről 
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-131573; 
székhely: 2000, Szentendre, Duna korzó 11/A; adószám: 22369655-2-13; 
képviseli: Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton), mint kölcsönbe vevő (a 
továbbiakban: Kölcsönbe Vevő) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 
 az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. A Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönbe Adó 25.000.000,- Ft, azaz 
huszonötmillió forint tagi kölcsönt bocsát a Kölcsönbe Vevő rendelkezésére a 
jelenlegi 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére, mely egy összegben, 
jelen szerződés aláírásának napján kerül átutalásra Kölcsönbe Vevő Raiffeisen 
Banknál vezetett 12020005-00148595-00100001 számú bankszámlájára. 
  
2. Az ügyleti kamat mértéke a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:47. § (1)-(2) bekezdése alapján megegyezik a jegybanki alapkamattal. 
 
3. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a tagi kölcsön lejártának napja: 2016. január 
31.  
4. A Kölcsönbe Vevő a tagi kölcsönt két részletben köteles visszafizetni, az alábbiak 
szerint:  az első részlet, 12.500 000 Ft visszafizetési határideje: 2015. június 30. napja,   a második részlet 12. 500.000 Ft visszafizetési határideje: 2016. január 31. 

napja.  
4. Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönbe Vevő biztosíték nyújtására nem köteles. 
 
5. Amennyiben a Kölcsönbe Vevő a visszafizetés tekintetében késedelembe esik, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-a 
szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni. 
 



6. A Felek rögzítik, hogy a Kölcsönbe Adó képviseletében eljáró Polgármestert 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 243/2014. (XI.13.) Kt. számú 
határozatában hatalmazta fel jelen szerződés aláírására. 
 
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyarországon 
alkalmazandó jogszabályok - különösen a Ptk. - hatályos rendelkezései az irányadók. 
 
8. A Felek jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, a képviseletre jogosultak által jóváhagyólag aláírják. 
 
 
Szentendre, 2014. november „   „ 
 
 

 
 

Verseghi-Nagy Miklós polgármester 
 
 

dr. Gerendás Gábor aljegyző 
Szentendre Város Önkormányzata Kölcsönbe Adó 

 
 

Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton ügyvezető 
Kölcsönbe Vevő 

 

 
 
 


