
TAGI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

módosítás 

 

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: Hidegkuti Dorottya ügyvezető), mint kölcsönbe vevő 

(a továbbiakban: Kölcsönbe Vevő) 

(a továbbiakban együttesen: Felek) 

az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmény: 

Felek Szentendrén, 2012. november 15. napján tagi kölcsön szerződést kötöttek, amely alapján a Kölcsönbe Adó 

10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint tagi kölcsönt bocsátott Kölcsönbe Vevő rendelkezésére a Kölcsönbe Adó 

2012. évi költségvetése általános tartalékának terhére. A Felek a megállapodást több ízben módosították, többek 

között a visszafizetési határidő meghosszabbításaival. 

A jelen módosítás célja a tagi kölcsönből még vissza nem fizetett, de már lejárt 2.833.000.-Ft összeg 

visszafizetési határidejének rendezése. 

 

1. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a tagi kölcsön Kölcsönbe Adó részére még vissza nem fizetett összege a 

jelen szerződés módosítás aláírásának napján 2.833.000.-Ft azaz Kétmillió-nyolcszázharmincháromezer 

forint. 

 

2. Felek megállapodnak, hogy az 1. pontban meghatározott, a tagi kölcsönből még vissza nem fizetett összeg 

lejártának és a visszafizetés esedékességének napja: 2018. december 31.  

 

3. Felek rögzítik, hogy a Kölcsönbe Adó képviseletében eljáró Polgármestert Szentendre Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 282/2017. (XII.7.) Kt. számú határozatában hatalmazta fel jelen szerződés módosítás 

aláírására. 

 

4. Felek a köztük Szentendrén, 2012. november 15. napján kötött tagi kölcsönszerződés jelen módosítással nem 

érintett rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelezőnek ismerik el. Jelen szerződés módosításban nem 

szabályozott kérdések vonatkozásában a Magyarországon alkalmazandó jogszabályok - különösen a Ptk. - 

hatályos rendelkezései az irányadók. 

 

5. Felek jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag aláírják. 

 

Szentendre, 2017.  

 

 

 

 

Verseghi-Nagy Miklós              dr. Gerendás Gábor  

        polgármester                                         jegyző 

Szentendre Város Önkormányzata 

 

Kölcsönbe Adó 

 

 

Hidegkuti Dorottya 

ügyvezető 

Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. 

Kölcsönbe Vevő 

 

 

 

 


