
A Képviselő-testület 450/2017. (XII. 14.) sz. kt. határozatának melléklete 

 

K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S 
 

amely létrejött Gyula Város Önkormányzata (székhelye: 5700 Gyula, Petőfi tér 3., 
törzsszáma: 725503, adószáma: 15725503-2-04, képviseli Dr. Görgényi Ernő polgármester, 
Lipták Judit pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével), mint hitelező (a továbbiakban: 
Önkormányzat), 
 
 másrészről a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (székhelye: 5700 Gyula, Szent László utca 
16., Cg. 04-09-003599, adószáma: 11056218-2-04, képviseli Daróczi László ügyvezető), mint 
adós (a továbbiakban: Társaság) között, az alábbiak szerint: 
 
1./ A felek rögzítik azt, hogy a Társaságnak az Önkormányzat üzletrész tulajdonnal 
rendelkező tagja, erre figyelemmel e szerződés megkötéséhez a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:188. § (2) bekezdésére figyelemmel szükséges a Társaság 
taggyűlésének hozzájárulása is. A Társaság taggyűlése 2017. december hó 18. napján 
megtartott taggyűlésén hozott …… sz. határozatával a kölcsönszerződés alábbi tartalommal 
történő megkötéséhez hozzájárult. 
 
2./ Az Önkormányzat 2018. január hó 2. napjával 100.000.000,- Ft, azaz egyszázmillió forint 
tagi kölcsönt nyújt a Társaságnak, a Társaság K&H Banknál vezetett 10402623-26210876-
00000000 sz. számlájára történő átutalással 
 
3./ A felek megállapodása alapján a kölcsön után ügyleti kamat kikötésére nem kerül sor, az 
az ügyleti kamattól mentes. 
 
4./ A kölcsön visszafizetését a Társaság folyamatosan, de legkésőbb 2018. november 30. 
napjáig vállalja, az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11733027-15346009 sz. számlájára 
történő átutalással. 
 
5./ A felek jogviszonyuknak ebben a megállapodásban nem szabályozott részeiben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak. 
 
6./ A szerződés megkötése során az Önkormányzat képviseletében Dr. Görgényi Ernő 
polgármester, Lipták Judit pénzügyi osztályvezető ellenjegyzésével, a Társaság 
képviseletében Daróczi László önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető jár el. 
 
Ezt a szerződést a felek cégjegyzésre jogosult képviselőik útján jóváhagyólag, cégszerűen 
írták alá. 
 
Gyula, 2017. december hó ……. napján. 
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