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DEMECSER VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.  

Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 

E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com 

web: www.demecser.hu  

 

Kivonat 

 
Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 

 

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

78/2015.(VII.23.) 

HATÁROZATA 

 

Visszatérítendő támogatás, kölcsön felvételének jóváhagyása a Demecseri Városgazda 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére 

 

 

Önkormányzati Képviselő-testület: 

 

 
1. Jóváhagyja a Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

1.261.310,- forint összegű kölcsön, illetve visszatérítendő forrásmegelőlegezési 

támogatás felvételét Ibrány Város Önkormányzatától.  

 

2. Felhatalmazza az ügyvezetőt a visszatérítendő támogatás, kölcsön felvételével 

kapcsolatos okiratok – kölcsönszerződés - aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

Váradi László       Dr. Mátyás B. Szabolcs 

polgármester                         jegyző 

 

 
 
 
A határozatról értesülnek:  

1. Demecseri Városgazda Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

2. Ibrány Város Önkormányzata 

3. Irattár 

mailto:pm.hiv.demecser@gmail.com
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KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 

Amely létrejött  

egyrészről: Ibrány Város Önkormányzata (4484 Ibrány, Hősök tere 3. képviseli: Berencsi 

Béla polgármester és Bakosiné Márton Mária jegyző), mint Kölcsönadó, 

 

másrészről Demecseri Városgazda Szolgáltató Nonprofit Kft.  (4516. Demecser Szent 

István u. 2, adószám: 14569355-2-15, képviseli: Juhász Ferencné megbízott ügyvezető) mint 

Adós között,  

 

Ibrány Város Önkormányzata ……………………. KT. határozatában foglaltak alapján 

alulírott napon és helyen, a következő feltételek mellett: 

 

1) A Kölcsönadó az Adós részére a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 „Szegregált 

lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Irányban” projekt megvalósításához kapcsolódóan, 

az Adós, mint Konzorciumi partner által beszerzendő, azonban Ibrány Város 

önkormányzatának tulajdonában lévő lakóingatlanokba beépítendő anyagok 

támogatásának megelőlegezéséhez– 1.261.310 Ft, azaz Egymillió-

kettőszázhatvanegyezer- háromszáztíz Ft -  kamatmentes kölcsönt nyújt. A Kölcsönadó 

az Adós részére a kölcsön összegét átutalással biztosítja az Adós a …………. vezetett 

…………….. számú bankszámlájára legkésőbb 2015. július 31-ig. 

2) Az Adós a kölcsönt elfogadja és vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott kölcsön teljes 

összegét visszafizeti a Kölcsönadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15732262-

00000000 számú bankszámlájára, legkésőbb 2015. december 31-ig. 

3) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Kölcsönadó az 1. pontban meghatározott összeget 

kamatmentesen nyújtja az Adós részére. Kölcsön összege meglévő számlák alapján, a 

számlákhoz kapcsolódó megrendelő/szerződés, illetve teljesítésigazolás birtokában kerül 

átutalásra az adós bankszámlájára a fentiekben meghatározott összeghatárig. 

4) Kölcsön törlesztése a TÁMOP támogatásból megvalósuló, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-

0024  azonosítószámon nyilvántartott pályázat megvalósítása során benyújtott és 

elfogadott támogatás lehívásokat követően a támogató által jóváhagyott és kifizetett 

kifizetési kérelmek alapján történik, a Támogató szervezet által, Konzorciumi tag, mint 

Adós részére történő kifizetést követő 30 napon belül.  Ha nem nyújt fedezetet a 

jóváhagyott kifizetési kérelemben szereplő és folyósításra kerülő támogatás összege a 

kölcsön összegének visszafizetésére, akkor a különbözet összegét Ibrány Város 

Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az Adós részére.  

5) Az Adós a kölcsönt a jelen szerződés 1) pontjában meghatározott célra, kizárólag 

számlákkal igazoltan használhatja fel. Más célú felhasználás esetén Kölcsönadó jogosult a 

kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

6) Az Adós a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a kölcsön felhasználását a 

Kölcsönnyújtó bármikor ellenőrizze. 

7) A Felek kijelentik, hogy a szerződés az 1. pontban részletezett projekt megvalósítását 

szolgáló egyszeri átutalás, nem minősül pénzügyi szolgáltatásnak, a kölcsön 

nyújtására nem üzletszerűen kerül sor ezért nem sérti a hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény rendelkezéseit. 
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8) A Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak. 

 

A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

Ibrány, 2015. július 21.     Demecser, 2015. július 23. 

 

 

…………………………………………………          …………………………………… 

Ibrány Város Önkormányzata         Demecseri Városgazda Szolgáltató Nonprofit Kft  

  képviseletében:      képviseletében:  

 

  Bakosiné Márton Mária      Berencsi Béla Juhász Ferencné 

           jegyző                             polgármester  mb. ügyvezető 

 


