
A Képviselő-testület 365/2018. (XII. 13.) sz. kt. határozatának melléklete 

 
KÉSZFIZETŐ  KEZESSÉGVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
amely létrejött egyrészről 
Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176. szám 
adószám: 15725228-2-04 
képviseli: Varga Gusztáv polgármester 
mint Kezes (a továbbiakban: Kezes) 
 
másrészről 
Mezőkovácsházi Településgazdálkodási Kft. 
székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Alkotmány utca 62. szám 
adószám: 12458132-2-04 
képviseli: Pap Csaba Mihály ügyvezető 
mint Jogosult (a továbbiakban: Jogosult) 

- a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételek szerint. 

 

1. Előzmények 
 

A Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 365/2018. (XII. 
13.) sz. kt. határozatával arról döntött, hogy a Jogosult részére 5.000.000.- Ft 
összeghatárig folyószámlahitel 2019. évi igénybevételéhez készfizető kezességet vállal. 
A kezességvállalással biztosított összeg (5.000.000.-Ft) után egyszeri 1 %-os 
kezességvállalási díj kerül megállapításra, melyet a Jogosult a folyószámla 
hitelszerződés aláírását követő 30 napon belül a Kezes OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11733034-15344100 számú számlájára átutalással teljesít. 
 
1.1. Az éven belüli folyószámlahitel-szerződés egy db példánya jelen szerződés 

mellékletét képezi. 
 
1.2. A Jogosult vállalja, hogy a Kezes 11733034-15344100 számú számlájára 

átutalással megfizeti a kezességvállalással érintett 5.000.000.- Ft összeg utáni 
egyszeri 1%-os kezességvállalási díjat. 

 
2. Egyéb rendelkezések 

 
2.1. Jelen Szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. 
 
2.2. A Szerződés felmondására a Felek 30 napos határidőt állapítanak meg. 
 
2.3. Felek jelen Szerződés teljesítése során kötelesek egymással együttműködni. 
 
2.4. A jelen Szerződés módosítását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul 

tájékoztatni egymást. 
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2.5. Felek a jelen Szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 

rendezik egymás között, ha ez nem vezetne eredményre, kikötik a Battonyai 
Járásbíróság illetékességét.  

 
2.6. A jelen Szerződésben nem, vagy nem kellő részletezettséggel szabályozott kérdések 

tekintetében a Felek a Ptk. és a magyar jog egyéb idevonatkozó rendelkezéseit 
tekintik irányadónak. 

 
2.7. Jelen Szerződés a Felek aláírásával lép hatályba és hatályát veszti a 5.000.000.-Ft 

összegű folyószámla hitelkeret-szerződésnek megszűnése napján. 
 
Jelen szerződés magyar nyelven négy, egymással mindenben megegyező példányban 
készült, amelyből – miután azt a Felek elolvasták, megértették majd, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták – két példány a Kezes, két példány pedig 
a Jogosult birtokában marad. 
 
 
Kelt: Mezőkovácsháza, 2019. …………………hó……………napján 
 
 
 
Kezes részéről:      Jogosult részéről: 
 
 
 
………………………………………..       ………………………………………… 
Mezőkovácsháza Város                               Mezőkovácsházi Településgazdálkodási 
     Önkormányzata                                                            Kft. 
         képviseli:            képviseli: 
Varga Gusztáv polgármester         Pap Csaba Mihály  ügyvezető 
 
 
 
Törvényességi ellenjegyző: 
 
…………………………………………… 
Dr. Szilbereisz Edit jegyző 
 


