
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 
Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-134125; székhely: 
2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 22.; adószám: 11715667-2-13; képviseli: Homonnai 
Ferenc), mint kölcsönbe vevő (a továbbiakban: Kölcsönbe Vevő) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 
 az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönbe Adó 25.000.000,- Ft, azaz Huszonöt-millió 
forint tagi kölcsönt bocsát  Kölcsönbe Vevő rendelkezésére a jelenlegi 2015. évi költségvetés 
általános tartalékának terhére, mely egy összegben, jelen szerződés aláírását követő 15 napon 
belül kerül átutalásra Kölcsönbe Vevő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01201105-
00100003 számú bankszámlájára. 
  
2. Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönbe Vevő a tagi kölcsön után a jegybanki 
alapkamatnak megfelelő mértékű ügyleti kamat megfizetésére köteles. 
 
3. Felek megállapodnak továbbá, hogy a tagi kölcsön lejárati ideje: a folyósítást követő 6 
hónap. 
Kölcsönbe Vevő köteles a kölcsön, valamint az ügyleti kamat összegét egy összegben 
megfizetni legkésőbb a fentiekben meghatározott határnapig. 
 
4. Felek megállapodnak, hogy a Kölcsönbe Vevő biztosíték nyújtására nem köteles. 
 
5. A Kölcsönbe Vevő köteles az 1. pontban meghatározott összegű tagi kölcsönt a KMOP 
3.1.2.-C11/2011-0001-es számú nyertes pályázatának (a továbbiakban: Pályázat) keretében 
építésre, eszközbeszerzésre és szolgáltatásra fordítani a jelen kölcsönszerződés mellékletét 
képező költségkimutatás  szerint. 
 
6. A Pályázat 15%-os önrészt ír elő, mely összeget teljes mértékben Kölcsönbe Vevő köteles 
megfizetni  az egyéb saját bevételeiből. 
 7. A Kölcsönbe Adó a szerződést különösen az alábbi esetekben mondhatja fel azonnali 
hatállyal:  

a) a kölcsönnek a jelen szerződésben meghatározott célra való 
fordítása lehetetlen; 

b) a Kölcsönbe Vevő a kölcsön összegét a jelen szerződés 5. pontjában 
foglalt céltól eltérően használja. 

 



8. Amennyiben a Kölcsönbe Vevő késedelembe esik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 
mindenkor hatályos törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott késedelmi kamatot 
köteles fizetni. 
 
9. Felek rögzítik, hogy a Kölcsönbe Adó képviseletében eljáró Polgármestert Szentendre 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 71/2015. (III.12.) Kt. számú határozatában 
hatalmazta fel jelen szerződés aláírására. 
 
10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyarországon 
alkalmazandó jogszabályok - különösen a Ptk. - hatályos rendelkezései az irányadók. 
 
11. Felek jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 
 
Szentendre, 2015. március .. 
 
 

 
 
 

Verseghi-Nagy Miklós     dr.Gerendás Gábor         polgármester                      jegyző 
 

Szentendre Város Önkormányzat Kölcsönbe Adó 

 
 
 

Homonnai Ferenc ügyvezető 
 

Szentendre és Térsége TDM Nonprofit 
Kft. Kölcsönbe Vevő 

 
 
 
 


